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

Stjórn Bankasýslu ríkisins auglýsir laust til umsóknar starf forstjóra Bankasýslu ríkisins. Forstjóri skal uppfylla hæfisskilyrði 2. og 3. mgr. 6 gr. laga nr. 88/2009.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Kjararáð ákvarðar starfskjör forstjóra.

Nánari upplýsingar um hlutverk forstjóra er að finna í starfsreglum stjórnar, þær má finna á heimasíðu stofnunarinnar  www.bankasysla.is, 
en auk þess veitir Guðrún Ragnarsdóttir, stjórnarformaður Bankasýslunnar (gudrun@bankasysla.is) frekari upplýsingar um starfið. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda ítarlega ferilskrá,  ásamt kynningarbréfi þar sem hæfni umsækjanda er rökstudd,   
á netfangið umsoknir@bankasysla.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember nk.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Bankasýsla ríkisins er ríkisstofnun með sjálfstæða stjórn sem heyrir undir fjármálaráðherra. Bankasýsla ríkisins fer 
með eignarhluti ríkisins í fjármála fyrirtækjum, stofnuninni er í starfsemi sinni ætlað að leggja áherslu á endurreisn 
og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar og stuðla að virkri og eðlilegri sam keppni á þeim markaði, 
tryggja gagnsæi í ákvarðanatöku varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi og tryggja virka upplýsinga miðlun 
til almennings. Stofnunin starfar á grundvelli laga nr. 88/2009. Bankasýslan skal hafa lokið störfum eigi síðar en 
5 árum eftir að hún er sett á fót. Nánari upplýsingar má finna á vef Bankasýslunnar www.bankasysla.is
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Flugmálastjórn Íslands óskar eftir að ráða eftirlitsmann á sviði flugverndar
Starfið felst einkum í undirbúningi eftirlits, vettvangsheimsóknum, úttektum, prófunum og skoðunum  
á framkvæmd flugverndar.

Menntunar- og hæfnikröfur
Gerð er krafa um a.m.k. þriggja ára háskólanám eða sambærilega menntun, svo og mjög góða íslensku- og 
enskukunnáttu. Góð tölvukunnátta er nauðsynleg sem og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af gæðakerfum og eftirlitsstörfum.

Við leitum að starfsmanni sem á auðvelt með að setja sig inn í reglur og nýjar aðstæður og  sem er tilbúinn að 
vinna í öguðu umhverfi.  Hann þarf að vera sjálfstæður, skipulagður, sýna frumkvæði í starfi og búa yfir góðum 
samskiptahæfileikum.  Áhugi á flugmálum er kostur sem og þekking á flugvernd.  
Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf hjá Flugmálastjórn Íslands þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið 
sín. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt samningum 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir geta gilt í allt að sex mánuði. Flugmálastjórn áskilur sér 
rétt til að hafna öllum umsóknum.

Nánari upplýsingar veitir Ágústa R. Jónsdóttir deildarstjóri  flugvalla- og flugvernardeildar sími 569 4181/ 
agusta@caa.is  og Halla S. Sigurðardóttir framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs sími 569 4305/hallas@caa.is .

Vinsamlegast sendið umsóknir til Flugmálastjórnar Íslands, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík fyrir  
29. nóvember n.k. merktar: „Flugmálastjórn – umsókn um starf eftirlitsmanns með flugvernd“

Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun með rúmlega 40 starfsmenn. Hlutverk Flugmálastjórnar er að fara með stjórnsýslu á sviði flugmála og 
hafa eftirlit með hvers konar flugstarfsemi á vegum íslenskra aðila til að tryggja öryggi í flugi innanlands og utan. Flugmálastjórn leggur  
áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa. 

SÖLUSTARF – Heildverslun Hfj. 
Öflug heildverslun leitar að sölumanni/konu í einkar 
fjölbreytt og krefjandi sölustarf. 

Hæfniskröfur og starfssvið: 
O Reynsla og þekking af sölumennsku skilyrði 
O Frumkvæði og góð mannleg samskipti. 
O Hugmyndavinna og vöruþróun. 
O Samskipti og eftirfylgni við viðskiptavini. 

Æskilegt er að viðkomandi sé eldri en 25 ára. 
Fullt starf – Ráðning strax 

Umsóknir sendist til á box@frett.is

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

LEITUM AÐ ÖRUGGU FÓLKI

SECURITAS LEITAR AÐ HÆFILEIKARÍKU FÓLKI TIL MIKILVÆGRA STARFA.
Í boði er góð vinnuaðstaða og skemmtilegur vinnustaður.

Um er að ræða 100% starfshlutfall en störfin henta jafnt körlum sem konum. 
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu okkar, www.securitas.is, en þar er einnig að finna nánari upplýsingar um störfin. 
Upplýsingar veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir, fulltrúi á starfsmannasviði. Hreint sakavottorð er skilyrði. 
Umsóknarfrestur er til 19. nóvember.

ÞJÓNUSTUSTJÓRI Á TÆKNISVIÐI

Helstu verkefni:

 Stjórnun tæknimanna
 Samskipti við viðskiptavini
 Reikningagerð og afkomumælingar
 Gæðastjórnun og eftirlit verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Rafmagnsiðnmenntun, framhaldsmenntun kostur
 Marktæk reynsla á sviði verkefnastjórnunar
 Nákvæm og skilvís vinnubrögð
 Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum   
 samskiptum

LAUNAFULLTRÚI

Helstu verkefni:

 Útreikningur launa og bókun í fjárhagsbókhald
 Afstemningar og uppgjörsvinna
 Skýrslugerð
 Ýmis tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Menntun sem nýtist í starfi
 Reynsla af sambærileguum störfum
 Reynsla af Navision
 Brennandi áhugi á launavinnslu og bókhaldi

UMSJÓNARMAÐUR BIFREIÐA

Helstu verkefni:

 Umsjón með viðhaldi bifreiða Securitas
 Smáviðgerðir
 Skráning í bílaumsjónarkerfi
 Samskipti við þjónustusala

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Iðnmenntun á sviði bílgreina æskileg
 Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum   
 samskiptum
 Tölvufærni 
 Áhugi á bílum og bílaviðgerðum

Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði með um 450 starfsmenn. 
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra þjónustu. 
Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8 í Reykjavík.
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Efnahags- og viðskiptaráðuneytið 
- eftirlitsnefnd með framkvæmd 

sértækrar skuldaaðlögunar.

Efnahags- og viðskiptaráðuneytið auglýsir eftir 
starfsmanni fyrir eftirlitsnefnd með framkvæmd 
sértækrar skuldaaðlögunar. Um er að ræða 
tímabundið starf. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Starfsmaðurinn mun að mestu 
starfa á starfsstöðvum fjármálafyrirtækja í aðstöðu 
sem fjármálafyrirtæki leggja nefndinni til. Laun 
greiðast samkvæmt samkomulagi. 

Starfssvið 
Gagnaöflun, vinnsla upplýsinga og eftirfylgni.
Könnun, greining og mat á rekstrar- og viðskipta-
áætlunum. 
Könnun, greining og mat á verð- og virðismötum. 
Yfirferð gagna og úrvinnsla, skýrslugerð til nefndar 
og ráðuneytis. 
Önnur tilfallandi verkefni. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
Viðeigandi háskólamenntun, t.d. viðskiptafræði, 
hagfræði eða verkfræði.
Framhaldsnám áskilið helst á sviði  endurskoðunar 
og reikningsskila en einnig verður horft til 
framhaldsnáms á sviði viðskiptafræði,  hagfræði eða 
verkfræði.
Viðeigandi starfsreynsla á sviði endurskoðunar eða 
fjármála með vísan til lýsingar starfssviðs. 
Rík greiningarhæfni. 
Frumkvæði, sveigjanleiki og góð samskiptahæfni. 
Góð skipulagshæfni, hæfni til að vinna sjálfstætt sem 
og í hópi. 
Gott vald á íslensku.

Eftirlitsnefndin starfar samkvæmt lögum nr. 
107/2009, um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila 
og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins. 
Eftirlitsnefndin hefur tímabundið eftirlit með 
framkvæmd sértækrar skuldaaðlögunar, en í því 
felst að nefndin skal fylgjast með og kanna að 
eigin frumkvæði hvort eftirlitsskyldir aðilar á 
fjármálamarkaði framfylgja samræmdum reglum 
sem settar hafa verið á grundvelli laganna. 

Umsóknum skal skila til efnahags- og viðskipta-
ráðuneytis. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember nk. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar 
veitir María Thejll, formaður eftirlitsnefndarinnar 
(mariath@hi.is)

Veitingastaðurinn SUSHISAMBA er að opna í lok 
nóvember og við erum að leita eftir skemmtilegu og 
hæfileikaríku fólki til að vinna í hressandi og krefjandi 
umhverfi. 

Við erum að ráða starfsfólk í eftirfarandi stöður:
 Þjónar í sal
 Barþjónar
 Sushi kokkar
 Matreiðslumenn
 Aðstoð í eldhús

Vinsamlegast sendið atvinnuumsóknir  
ásamt ferilskrá á  
sushisamba@sushisamba.is

arionbanki.is  —  444 7000

Arion banki 
leitar að starfsfólki 
í áhættustýringu

Laus störf í Arion banka

Áhættustýring gegnir lykilhlutverki í nýju skipulagi Arion
banka og innan hennar starfar metnaðarfullur og árang-a
ursdrifinn hópur með mikla þekkingu á bankarekstri.
Áhættustýring mælir og hefur eftirlit með helstu áhættu-
þáttum Arion banka ásamt því að veita öðrum sviðum a
bankans ráðgjöf. 

Við óskum eftir hæfileikaríkum einstaklingum sem eiga 
auðvelt með að vinna í hópi, sýna frumkvæði í starfi og 
hafa hæfni til að vinna sjálfstætt.

Eftirfarandi störf eru laus innan áhættustýringar:

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Fullum trúnaði er heitið.

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2011.
Nánari upplýsingar veitir Jónas Hvannberg starfsmannastjóri símig
444 6376, netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is.
Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans www.arionbanki.is

Starf forstöðumanns eignasafnsáhættu
Helstu verkefni

Mat á áhættuþáttum vegna ójafnaðar milli eigna og skulda bankans
Umsjón með lausafjár- og markaðsáhættu
Áhættustýring á eignastýringarsviði bankans
Ráðgjöf til annarra deilda bankans 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Leiðtogahæfni og stjórnunarreynsla
Frumkvæði í starfi og framúrskarandi hæfni í samskiptum
Þekking á bankarekstri sem og markaðs- og lausafjáráhættu kostur

Sérfræðingur í deildinni eignasafnsáhætta

Helstu verkefni
Þróun og umsjón með líkani til að meta lánshæfi viðskiptavina Arion banka
Innleiðing og eftirlit með árangurs- og áhættumælikvörðum fyrir 
eignastýringarsvið
Almenn verkefni tengd áhættustýringu

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í verkfræði, raunvísindum eða hagfræði
Sérþekking í tölfræði mikill kostur

Sérfræðingur í deildinni eiginfjárgreining:

Helstu verkefni
Umsjón með útreikningum á innra mati á eiginfjárþörf
Innleiðing og eftirlit með áhættumælikvörðum tengdum 
áhættustefnu bankans
Vinnsla á áhættuskýrslum fyrir stjórnendur og opinbera aðila
Almenn verkefni tengd eiginfjárgreiningu og áhættustýringu

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í verkfræði, raunvísindum, hagfræði eða viðskiptafræði
Reynsla af greiningarvinnu og gott vald á úrvinnslu og 
framsetningu upplýsinga
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Sérfræðingur á skrifstofu 
menningarmála

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til 
umsóknar starf sérfræðings á skrifstofu menningarmála. 
Um er að ræða fullt starf.

Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingi með 
staðgóða þekkingu á málefnum fjölmiðla og lista. 
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, góð kunnátta í 
ensku og einu norðurlandamáli og þekking á nýtingu 
upplýsingatækni eru nauðsynlegir kostir ásamt ritfærni 
og hæfni í mannlegum samskiptum. Starfsreynsla innan 
stjórnsýslunnar er kostur.

starfsmanna stjórnarráðsins. Nánari upplýsingar veitir 
Jens Pétur Hjaltested á upplýsinga- og fjármálasviði.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
Sölvhólsgötu 4, Reykjavík. Umsóknarfrestur er til 30. 
nóvember 2011.

Bílamálari & bifreiðasmiður
STÖRF Í BOÐI

Bílnet ehf. - 420 0020 -  Brekkustíg 38 - 260 Reykjanesbæ - www.bilnet.is

Starfssvið:

Hæfniskröfur: 

Hjá okkur eru tvö laus störf á vönduðu verkstæði sem sérhæfir 
sig í bílasprautun og réttingum. Bílnet leggur áherslu á fagleg 
og snögg vinnubrögð og óskar því eftir reglusömum og 
vandvirkum snillingum á sínu sviði til vinnu.

gunnar@bilnet.is
GSM 698 5693

arionbanki.is — 444 7000

Arion banki leitar 
að leiðtoga til að 
stýra þróunar- og 
markaðssviði

Laust starf hjá Arion banka

reynslumiklum og metnaðar-
fullum einstaklingi sem er reiðubúinn til að takast m
á við krefjandi verkefni og hefur metnað til að ná 
árangri í starfi. Framkvæmdastjóri heyrir undir 
bankastjóra. Hann annast stefnumótun og þróun 
sviðsins í samráði við bankastjóra og samstarfs-
menn og ber ábyrgð á daglegum rekstri.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Fullum trúnaði er heitið.

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóv. 2011.
Nánari upplýsingar veitir Jónas Hvannberg
starfsmannastjóri sími 444 6376, netfang 
jonas.hvannberg@arionbanki.is. Umsækjendur 
sæki um starfið á vefsíðu bankans arionbanki.is

Þróunar- og markaðssvið heldur utan um stefnumótun og 
innleiðingu stefnu Arion banka. Sviðið ber ábyrgð á viðskipta- 
og vöruþróun, verkefnastýringu, markaðs- og kynningarstarfi, 
samfélags- og styrktarmálum, samhæfir markaðsstarf bankans 
og þróar rafræn samskipti og boðleiðir fyrir viðskiptavini með
rekstri vefsins.  Þróunar- og markaðssvið skiptist í markaðs-
deild, netviðskipti, verkefnastofu og viðskiptaþróun.

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólapróf.
 Reynsla af stjórnunarstörfum skilyrði.
 Reynsla af markaðsmálum og starfi í
fjármálafyrirtæki æskileg.
 Framúrskarandi leiðtogahæfni.
 Hæfni til sjálfstæðrar ákvörðunartöku.



12. nóvember 2011  LAUGARDAGUR

Iðjuþjálfun
Laus er til umsóknar staða sviðsstjóra í iðjuþjálfun í 
starfsendurhæfingu. Sviðsstjóri ber ábyrgð á skipulagi og 
framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu í samráði við for-
stöðuiðjuþjálfa.
Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum 
af Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt 
starfsleyfi og löggildingu. Æskilegt er að sviðstjóri hafi að 
lágmarki 3 ára starfsreynslu, góða skipulagshæfileika og 
færni í samskiptum. 
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands 
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags 
Íslands og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar veitir Lilja Ingvarsson forstöðuiðjuþjálfi í 
síma 585-2153 liljaing@reykjalundur.is 

Sjúkraliði
Laus er til umsóknar 100% staða sjúkraliða. Viðkomandi 
þarf að hafa starfsleyfi sem sjúkraliði á Íslandi. 
Starfið felst í umönnun sjúklinga af öllum sviðum stofnun-
arinnar og er æskilegt að viðkomandi hafi því víðtæka og yfir-
gripsmikla þekkingu og reynslu. Um vaktavinnu er að ræða.
Laun samkvæmt kjarasamning Sjúkraliðafélags Íslands og 
fjármálaráðherra. 
Upplýsingar um störfin veita Sigurlaug Arngrímsdóttir, 
hjúkrunarstjóri (sigurlauga@reykjalundur.is) og Lára M. 
Sigurarðadóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar  
(laras@reykjalundur.is) 
Umsóknir um störfin ásamt ferilskrá berist til Láru M.  
Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar  
(laras@reykjalundur.is) 

Umsóknarfrestur er til 26.11.2011
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni www.reykjalundur.is
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegir teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
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Spennandi störf við 
Háskólann á Bifröst

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST

 Starfssvið
• Leiðandi hlutverk í áframhaldandi þróun og 

uppbyggingu kennslu á sviði viðskiptafræði

• Leitun tengsla við innlendar og erlendar 

stofnanir um nám og rannsóknir

• Umsjón, ásamt aðstoðarrektor, með 

námskeiðum og kennslu á sviði 

viðskiptafræði

• Kennsla og rannsóknir á sérsviði umsækjanda 

Reynsla og hæfniskröfur
• Reynsla af rannsóknum og kennslu 

á háskólastigi

• Reynsla úr atvinnulífi

• Frumkvæði, forystueiginleikar 

og lipurð í mannlegum samskiptum

 Starfssvið
• Náið samstarf með kennslustjóra, 

aðstoðarrektor, starfsfólki stjórnsýslu 

og akademískum starfsmönnum skólans

• Samskipti við nemendur

• Skipulagning námslína og einstakra 

námskeiða

• Skipulagning kennslu, prófa 

og meistaravarna

• Þátttaka í áframhaldandi þróun 

og uppbyggingu meistaranáms

 Reynsla og hæfniskröfur
• Meistarapróf eða sambærileg menntun

• Góð enskukunnátta

• Starfsreynsla á sviði akademískrar 

stjórnunar eða kennslu

• Frumkvæði og lipurð í mannlegum 

samskiptum

• Sjálfstæð hugsun og skipulagshæfileikar

Umsóknir ásamt upplýsingum, þ.á m. starfsferils- og ritaskrá, sendist 
til Háskólans á Bifröst, 311 Borgarnesi, merkt „Umsjónarmaður meistaranáms“ 

eða „Sviðsstjóri“ fyrir 5. desember nk. Umsóknum má einnig skila rafrænt 
til Jóns Ólafssonar aðstoðarrektors á netfangið jonolafs@bifrost.is

Umsjónarmaður meistaranáms
Háskólinn á Bifröst óskar eftir að ráða umsjónarmann meistaranáms í fullt starf 
sem jafnframt sinnir verkefnum á sviði alþjóðamála og símenntunar. Leitað er 

að einstaklingi með ríka samskiptahæfni og áhuga á akademískri stjórnun.

Sviðsstjóri viðskiptafræðisviðs
Háskólinn á Bifröst óskar eftir að ráða sviðsstjóra Viðskiptafræðisviðs Háskólans 

á Bifröst í fullt starf. Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn til að taka að sér 
forystuhlutverk í líflegu akademísku umhverfi.

www.bifrost.is



Tæknifræðingur
Starfslýsing:

 Þáttaka í framleiðslu á orkustjórnunarkerfum Marorku

 Hönnun kerfa, samsetning vélbúnaðar, skjölun og prófun

 Iðntölvuforritun

 Þjónusta við viðskiptavini

 Val á vélbúnaði (mæli- og samskiptabúnaður)

 

Hæfniskröfur:

 Háskólapróf í tæknifræði

 Þekking á samskiptareglum vélbúnaðar kostur

 Þekking á iðntölvum og iðnstýringum kostur

 

Mikilvægt er að viðkomandi hafi til brunns að bera 

skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum, sýni frum-

kvæði í starfi og sé jákvæður og drífandi.  Ferðalög erlendis 

geta verið hluti af starfinu.

 

Microsoft sérfræðingur
Starfslýsing:

 Uppsetningar á tölvubúnaði orkustjórnunarkerfa Marorku

 Stuðningur við samstarfsaðila og þjónusta við viðskiptavini

 Samskipti við birgja og innkaup á tölvubúnaði

 Þróun á framleiðslulínu Marorku

Hæfniskröfur:

 Framúrskarandi þekking á Microsoft hugbúnaði

 Góð þekking á netkerfum

 Þekking á uppsetningu vélbúnaðar

 Þekking og reynsla af rekstri netþjóna og gagnagrunna

 

Mjög mikilvægt er að viðkomandi hafi tamið sér öguð 

og vönduð vinnubrögð og eigi auðvelt með hópvinnu.

Verkfræðingur
Starfslýsing:

Innleiðing á orkustjórnunarkerfum Marorku 

 Verkefnastjórnun

 Ráðgjöf og greining á orkukerfum skipa

 Gagnagreiningar og gagnavinnsla

 Þróun á vörum Marorku

 

Hæfniskröfur:

 Háskólapróf í verkfræði

 Þekking á skiparekstri og vélbúnaði um borð í skipum kostur

 Sjálfstæð vinnubrögð

 Góð enskukunnátta

 

Mikilvægt er að viðkomandi hafi til brunns að bera 

skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum, sýni frum-

kvæði í starfi og sé jákvæður og drífandi.  Ferðalög erlendis 

geta verið hluti af starfinu.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á marorka@marorka.com 

fyrir 21. nóvember.  

Nánari upplýsingar veitir Heiða Lára Heiðarsdóttir 

starfsmannastjóri, heida@marorka.com.

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

Marorka er leiðandi í þróun hugbúnaðar og lausna fyrir orkustjórnun skipa. Marorka starfar í alþjóðlegu umhverfi og eru lausnir Marorku í notkun um allan heim. 

Hjá Marorku starfa nú um 50 manns. www.marorka.com

 

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

Viðgerðarmaður

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 20. nóvember.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Samhentir óska eftir að ráða viðhaldsmann til starfa með almenna vélbúnaðar-, 
rafmagns-, rafeinda- og tölvuþekkingu.

Starfssvið:
• Viðgerðir og upptektir á vélbúnaði
• Uppsetning á nýjum tækjum
• Viðhald á tækjabúnaði og fasteignum félagsins

Hæfniskröfur:
• Vélfræðingur eða sambærileg tæknikunnátta
• Gott vald á ensku, skrifaðri og talaðri
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
• Úrræðagóður og geta til að vinna sjálfstætt

Samhentir - Kassagerð er þjónustufyrirtæki um heildarlausnir í umbúðum og öðrum 
rekstrarvörum.Viðskiptavinir fyrirtækisins eru matvælaframleiðendur um allt land og um 
borð í togurum. Vinnan fer ýmist fram á verkstæði Samhentra eða hjá viðskiptavinum. 
Viðkomandi þarf að ferðast um landið til að þjóna viðskiptamönnum og eitthvað til birgja 
erlendis vegna námskeiða eða til að afla sér þekkingar. www.samhentir.is.
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Starfsmaður við gagnavinnslu
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann í Launa- og kjaramáladeild. 
Launa- og kjaramáladeild Hagstofu Íslands framkvæmir launarannsókn á íslenskum vinnumarkaði jafnframt því 
að sinna hagskýrslugerð. Starfið felur í sér söfnun og gæðaprófun á gögnum úr launarannsókn Hag stofunn ar, 
undirbúning á gagnasafni til tölfræðilegrar úrvinnslu auk annarra starfa við framkvæmd á launarannsókn.

Hæfniskröfur

 Góð þekking og mikil reynsla af launavinnslu.
 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
 Góð almenn tölvuþekking.
 Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 Reynsla af gagnavinnslu er kostur.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að sá sem ráðinn verður geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Laust starf hjá Hagstofu Íslands

Borgartúni 21a
150 Reykjavík
Sími 528 1000

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2011. Umsóknir skulu sendar á eftir-
farandi póstfang: Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík. 
Einnig má senda umsóknir rafrænt á netfangið starfs umsokn@hagstofa.is. Öllum 
umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar 
ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Ólafur Arnar Þórðarson í síma 
528 1000 eða á netfanginu olafur.thordarson@hagstofa.is.

Viltu starfa á Sólheimum?

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og menningarmálum í 80 ár. Í byggðarhverfinu Sólheimum búa og starfa um 

100 manns. Rekin er fjölþætt atvinnustarfsemi með garðyrkjustöð, skógræktarstöð, verslun, kaffihúsi, bakaríi, matvinnslu og 

gistiheimili. Á staðnum eru sex mismunandi listasmiðjur, leirgerð, kertagerð,vefstofa, jurtastofa og smíðastofa. 

Menningarstafssemi er fjölþætt og á Sólheimum er listhús, sýningarsalir, höggmyndagarður, trjásafn, kirkja, fræðasetrið 

Sesseljuhús og íþróttaleikhús.

Finnst þér gaman að vinna fjölbreytta vinnu með skemmtilegu 

fólki í fallegu umhverfi?  Þá er þetta starf fyrir þig!

Okkur vantar fólk  í 100% starf og í afleysingar . Unnið er á vöktum í sjö 

daga og frí sjö daga. Frítt fæði og húsnæði á vaktatíma. 

Um er að ræða vinnu með fötluðu fólki til stuðnings í athöfnum daglegs 

lífs.

Menntun sem nýtist í starfi,  almenn færni í mannlegum samskiptum og 

jákvætt viðhorf er það sem við erum að leita eftir.

Upplýsingar um starfið veitir Guðrún Jóna Kristjánsdóttir í síma 

4804414- 8602690 eða runajona@solheimar.is

SAMSÝN ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA TIL SÍN FORRITARA

FORRITARI C#

Starfssvið:

 Forritun stórra rauntímakerfa fyrir neyðarþjónustu

 Þróun og forritun á kerfum Samsýnar

Menntunar - og hæfniskröfur:

 Háskólamenntun í tölvunar- eða verkfræði

 Reynsla í C# forritun

 Reynsla í forritun gagnagrunnskerfa

 Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Guðmundsson,
framkvæmdastjóri, í síma 570 0570.  Áhugasamir vinsamlegast
sendið umsókn og ferilskrá á atvinna@samsyn.is.  Öllum 
umsóknum verður svarað.  
Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember.

Samsýn er öflugt og framsækið fyrirtæki á sviði landupplýsinga-
kerfa, kortagerðar og stjórnkerfa fyrir vaktstöðvar á Íslandi.  
Fyrirtækið veitir fjölbreytta þjónustu og meðal verkefna má
nefna stjórnkerfi fyrir neyðarlínuna 1-1-2, Securitas, 
Borgarvefsjá og kortavefsjá fyrir Já.is.

Samsýn ehf. | Háaleitisbraut 58-60 108 Reykjavík | Sími 570 0570 Fax 5700503 | www.samsyn.is

Jobconnect
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FATAHÖNNUÐUR
Icewear óskar eftir að ráða hönnuð . 

Starfið felst í hönnun og vöruþróun á fatnaði sem er 
markaðssettur bæði innanlands og  erlendis

Menntunarkröfur:

Hæfiniskröfur:
 

 er kostur

 
 og Excel 

Um Icewear:

Starfssvið:

Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík, sími 520 4700

Þórir Þorvarðarson thorir@hagvangur.is

REKSTRARSTJÓRI UPPLÝSINGATÆKNI Innnes ehf. er ein stærsta og öflugasta matvöruheildsala 

landsins og eru vörumerki fyrirtækisins neytendum vel 

kunnug. Innnes á m.a. velgengni vörumerkja sinna að þakka 

góðu og samhentu  starfsfólki en hjá Innnes starfar samhent 

liðsheild 100 starfsmanna, þar af 2 starfsmenn í upplýsinga-

tækni. Innnes er eigandi Selecta sem sérhæfir sig í drykkja-

vörulausnum fyrir fyrirtæki og stofnanir en höfuðstöðvar 

Innnes eru að Fossaleyni í Grafarvogi.  

Markmið Innnes er að vera ávallt í fararbroddi á sínu sviði hvað 

varðar vörur, þjónustu til viðskiptavina sinna og markaðs- 

setningu vörumerkjanna.

SKEMMTILEGT STARF 
Í FALLEGU UMHVERFI
Leitum að starfsmanni í verslun okkar  
í Smáralind.

Hæfniskröfur
· Reynsla af sölu/verslunarstarfi
· Þjónustulund
· Frumkvæði
· stundvísi

Áhugasamir hafi samband við Láru í síma: 
776 7220 milli kl. 9-11 eða 19-21 
eða sendið ferilskrá á: 

pandora@pandoraisland.is

Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa

Umsóknarfrestur er til 19. nóvember 2011.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
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We are hiring!
We are a fun to work for U.S. based company 
that wants to hire 1-3 Icelandic programmers to 
work remotely.

The successful candidate will work with other 
knowledgeable developers to take over the 
maintenance and development of currently 
existing VB.NET, C#.NET, and ASP.NET web 
applications. They must have extensive knowledge 
of designing and building database driven web 
applications. Excellent technical communication 
skills are required, as is the ability to work in a 
vibrant, demanding, fast paced environment. 
The successful candidate will report to a Project 
Manager daily. Creativity and imagination is very 
highly valued at our company. We focus on the 
automotive industry, doing web applications, 3D 
modelling, and lots of programming and data 
delivery. Our applications are really awesome.  
You will love working on them.

Our wish list about you:

web developer

development and deployment

 
standards

month, based on experience.

Please respond by email to paul@geckobyte.com

Our CTO, Paul, will be interviewing applicants in 
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Sjúkrahúsið á Akureyri hefur kynnt nýja framtíðarsýn og 
stefnu með gildin ÖRYGGI, SAMVINNU og FRAMSÆKNI 
að leiðarljósi. Til þess að ná þeim markmiðum sem sett eru 
í framtíðarsýninni hefur nýtt skipurit verið gert. Starfsemi 
sjúkrahússins verður skipt upp í þrjú klínísk svið auk sviðs 

fjármála og verður einn framkvæmdastjóri yfir hverju 
þeirra. 
Framkvæmdastjóri hjúkrunar mun jafnframt gegna 
stöðu framkvæmdastjóra eins klínísku sviðanna og fram-
kvæmdastjóri lækninga mun jafnframt gegna stöðu fram-

kvæmdastjóra eins klínísku sviðanna. Nýrra framkvæmda-
stjóra bíða krefjandi verkefni við mótun innra skipu-
lags á sviðunum og framkvæmd nýrrar stefnu sjúkrahúss-
ins með hagsmuni sjúklinga í fyrirrúmi. 

Framkvæmdastjóri hjúkrunar
Framkvæmdastjóri hjúkrunar ber ábyrgð á að móta sýn og markmið 
hjúkrunar á sjúkrahúsinu. Hann styður sérstaklega við faglega þróun 
hjúkrunar og starfsþróun hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra, sjúkraliða 
en ber einnig að efla faglega þróun allra annarra heilbrigðisstétta 
í samvinnu við aðra framkvæmdastjóra. Hann kemur fram út á við 
sem hjúkrunarfræðilegur forsvarsmaður sjúkrahússins. Um faglega 
ábyrgð vísast til 10 gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.  
Framkvæmdastjóri hjúkrunar gegnir einnig starfi framkvæmdastjóra 
bráða-, fræðslu- og gæðasviðs, framkvæmdastjóra handlækninga-
sviðs eða framkvæmdastjóra lyflækningasviðs samkvæmt samkomu-
lagi.

Framkvæmdastjóri lækninga
Framkvæmdastjóri lækninga ber ábyrgð á að móta sýn og markmið 
lækninga á sjúkrahúsinu. Hann styður sérstaklega við faglega þróun 

lækninga og starfsþróun lækna og læknaritara en ber einnig að  efla 
faglega þróun allra annarra heilbrigðisstétta í samvinnu við aðra 
framkvæmdastjóra. Hann kemur fram út á við sem læknisfræðilegur 
forsvarsmaður sjúkrahússins. Um faglega ábyrgð vísast til 10 gr. laga 
um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.  
Framkvæmdastjóri lækninga gegnir einnig starfi framkvæmdastjóra 
bráða-, fræðslu- og gæðasviðs, framkvæmdastjóra handlækninga-
sviðs eða framkvæmdastjóra lyflækningasviðs samkvæmt samkomu-
lagi.

Framkvæmdastjóri fyrir eitt af klínískum sviðum 
sjúkrahússins
Klínísk svið sjúkrahússins eru þrjú. Tveimur þeirra verður gegnt af 
framkvæmdastjórum hjúkrunar og lækninga. Klínísku sviðin eru:

Bráða-, fræðslu- og gæðasvið
Undir bráða-, fræðslu- og gæðasvið fellur m.a. starfsemi slysa- og 

bráðamóttöku, sjúkraflugs, gæðamál, umsjón með alþjóðlegri 
vottun, rafræn sjúkraskrá, tölvu- og upplýsingatæknimál, deild 
kennslu og vísinda og apótek. Á sviðinu eru um 30 stöðugildi og 
áætluð velta um 450 mkr.

Handlækningasvið
Undir handlækningasvið fellur m.a. starfsemi skurð- og svæfinga-
deilda, dauðhreinsun og sýkingavarnir, gjörgæsludeild, hand- og 
bæklunarlækningar, innritunarmiðstöð, HNE lækningar, fæðinga- 
og kvenlækningar og starfsemi rannsóknadeilda. Á sviðinu eru um 
170 stöðugildi og áætluð velta um 1.700 mkr.

Lyflækningasvið
Undir lyflækningasvið fellur m.a. starfsemi lyflækningadeildar, barna-
deildar, dag- og göngudeildar, speglunardeildar, rannsóknastofu
í lífeðlisfræði, endurhæfingar, öldrunarlækninga, geðdeilda og 
barna- og unglingageðlækninga.  Á sviðinu eru um 180 stöðugildi og 
áætluð velta um 1.600 mkr.

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2011.

Umsækjendur geta sótt um fleiri en eitt starf. Fram komi í um-
sókn um hvaða starf eða störf er sótt. 

Umsóknir skulu sendar starfsmannaþjónustu Sjúkrahússins á Ak-
ureyri, Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri, eða á netfang starf@fsa.is. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám, fyrri störf, 
reynslu af stjórnunarstörfum ásamt með upplýsingum um fræði-
legar rannsóknir og ritstörf, auk kennslustarfa eftir því sem við á. 

Stöðunefnd lækna eða stöðunefnd framkvæmdastjóra hjúkr-
unar, sbr. 35. og 36. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, 
metur hæfni umsækjenda.

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um 
ráðningu á þeim, innsendum gögnum og umsögn stöðunefndar. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Við 
ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins. Sjúkrahúsið á Akureyri 
er reyklaus vinnustaður.

Menntunar og hæfniskröfur

Gerð er krafa um próf í heilbrigðisvísindum og framhaldsmennt-
un sem nýtist í starfi. 
Fyrir stöðu framkvæmdastjóra hjúkrunar er gerð krafa um próf 
frá viðurkenndri stofnun hjúkrunarmenntunar og framhalds-
menntun sem nýtist í starfi. 
Fyrir stöðu framkvæmdastjóra lækninga er gerð karfa um fullgild 
sérfræðiréttindi í lækningum og framhaldsmenntun sem nýtist 
í starfi. 

Fyrir allar stöðurnar er gerð krafa um stjórnunarreynslu í heil-
brigðisþjónustu, leiðtogahæfileika, frumkvæði, áræðni og hæfni 
á sviðum samskipta og samvinnu.

Ráðið er í stöðurnar frá 1. febrúar 2012 til 5 ára. Starfskjör byggjast 
á kjarasamningum og lögum um starfsmenn ríkisins. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Þorvaldur Ingvarsson forstjóri í 
síma 463 0100 eða 863 0109 og í tölvupósti thi@fsa.is. Ábyrgðarsvið 
stjórnenda og frekari upplýsingar um störfin eru á vef sjúkrahússins, 
www.fsa.is. 

Ábyrgð
Framkvæmdastjórar heyra beint undir forstjóra og eiga sæti í fram-
kvæmdastjórn. Þeir bera fjárhagslega ábyrgð á rekstri sviðsins, 
ábyrgð á starfsmönnum og faglega ábyrgð með þeim takmmörk-
unum sem greinir í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.  

Framkvæmdastjórar við Sjúkrahúsið á Akureyri

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar

ÖRYGGI  –  SAMVINNA  –  FRAMSÆKNI
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Tvo lækna vantar til Heilbrigðisstofnunar  
Austurlands á Egilsstöðum og í Fjarðabyggð !

einn fastráðinn og annan til afleysinga

Leitað er eftir  lækni í 100% starf til afleysinga í ½ ár frá 1. des 
2011, með möguleika á framlengingu. Búseta á öðrum hvorum 
staðnum, Fjarðabyggð eða Egilsstöðum er æskileg og báðar 
heilsugæslurnar yrðu starfsvettvangur læknisins.

Óskum eftir að fastráða lækni frá 1. apríl 2012 í 100% starf. 
Möguleiki er á að 10% starfsins sé til rannsóknar- og þróunar-
vinnu. Sérfræðimenntun í heimilislækningum, öldrunarlækning-
um,  eða lyflækningum er æskileg. Báðar heilsugæslurnar yrðu 
starfsvettvangur læknisins. Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2012 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands annars 
vegar og Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs hins vegar.
Í báðum tilfellum  útvegar stofnunin húsnæði. 

Nánari upplýsingar veita: Pétur Heimisson, yfirlæknir, 
í síma 470 3000 / petur@hsa.is,
Þórarinn Baldursson, yfirlæknir, í síma 470 1420 /  
torarinn@hsa.is
Emil Sigurjónsson, starfsmannastjóri, í síma 470 3000 / 895 2488 
/ emils@hsa.is og Stefán Þórarinsson framkvæmdastjóri  
lækninga 470 3052 /892 3095 / stefanth@hsa.is.

Heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum  
og í Fjarðabyggð

Heilbrigðisstofnun Austurlands rekur fjölbreytta starfsemi á mörgum 
stöðum á Austurlandi; heilsugæslustöðvar, hjúkrunar- og sjúkra-
deildir. Stærstu heilsugæslustöðvarnar eru á Egilsstöðum og í Fjarða-
byggð. Í Neskaupsstað er Fjórðungssjúkrahúsið. Þar eru skurðlæknir, 
lyflæknir og svæfingalæknir, fæðingardeild og einnig röntgendeild 
með sneiðmyndatæki 

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

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner
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Óskar Eiríksson, 
hugbúnaðarsérfræðingur

Umsóknarfrestur er til 26. nóvember 2011

Tæknisvið Símans leitar 
að öflugum sérfræðingi

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

Leitað er að sérfræðingi til að sjá um rekstur á IP pakkakjarna fyrir 
2G, 3G og 4G gagnaflutningskjarna Símans. Helstu kerfi sem unnið 
er með eru GPRS, SGSN, GGSN, EPC, MME og PGW. Starfið felur 
einnig í sér rekstur og uppsetningu á GPRS reiki og IP-tengingum til 
útlanda (GRX sambönd).

Menntun og reynsla:
• Menntun á sviði verkfræði, tæknifræði  
   eða raunvísinda er æskileg
• Reynsla af rekstri IP-gagnaflutningskerfa 
   er æskileg

Persónueiginleikar:
• Frumkvæði og framsýni
• Mikil samskiptalipurð og hæfni til  
   að vinna í hópi
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is). 
Umsóknir berist í gegnum www.siminn.is
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Skólaliði 
Lágafellsskóli Mosfellsbæ
vill ráða skólaliða til starfa sem fyrst. Starfið felst m.a. í gæslu með 
nemendum, gangbrautarvörslu, ræstingu og aðstoð í mötuneyti. 
Daglegur vinnutími frá kl. 07:45 –14:15.  

Hæfnikröfur.

sveitarfélaga og Stamos. 

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands
auglýsir eftir starfsmanni á skrifstofu

Um er að ræða 60% starfshlutfall sem felst m.a. í:

Hæfniskröfur:

Umsóknum skal skila fyrir 15. nóvember nk. með 
katla@redcross.is 

Reykjavíkurdeild
   

   www.kopavogur.is 

Forstöðumaður Vatnsveitu Kópavogs 

Kópavogsbær auglýsir eftir fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi til að sinna krefjandi starfi 
sem forstöðumaður Vatnsveitu Kópavogs. Vatnsveita Kópavogs þjónar íbúum og fyrirtækjum 
í Kópavogi og Garðabæ, rekur brunnsvæði í Vatnsendakrikum, stofnlagnir að Kópavogi og 
Garðabæ, miðlunartanka,  dælustöðvar,  dreifikerfi og heimæðar í Kópavogi.

Nánari upplýsingar veita Jón Auðunsson, 
forstöðumaður Vatnsveitu Kópavogs, 
í síma 570-1660 eða á netfanginu 
jonaud@kopavogur.is  og 
Stefán L. Stefánsson, 
deildarstjóri framkvæmdadeildar, 
í síma 570-1500 eða á netfanginu 
stefan@kopavogur.is 

Einungis er hægt að sækja um starfið 
rafrænt á heimasíðu bæjarins, 
www.kopavogur.is.

Umsóknum um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir umsókn og 
færð eru rök  fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.

KÓPAVOGSBÆR

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri 

Vatnsveitu Kópavogs.
• Umsjón og eftirlit með brunnsvæðum, 

miðlunartönkum, dælustöðvum og 
dreifikerfi.

• Framkvæmir og skipuleggur verkefni sem 
unnin eru á vegum Vatnsveitu Kópavogs.

• Eftirlit með framkvæmdum sem unnin eru 
af þriðja aðila.

• Skráning gagna á rafrænt form.
• Ráðgjöf og upplýsingar til íbúa.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Pípulagningamaður með 

meistararéttindi.
• Reynsla af stjórnun og sjálfstæð 

vinnubrögð.
• Reynsla af vinnu við brunnsvæði, 

miðlunartanka, dælustöðvar og stærri 
dreifikerfi.

• Þekking á suðu og meðhöndlun stærri 
plastlagna og tengistykkja.

• Þekking á og geta notað Word og Excel.
• Geta skoðað og skráð gögn í teikniforrit 

autocard.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið
Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember nk.
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Styrkir  

til verkefna sem hvetja til virkni 
atvinnuleitenda 

 
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um verkefni 
sem hvetja til virkni atvinnuleitenda sem fá 
fjárhagsaðstoð til framfærslu hjá Velferðarsviði.  
 
Verkefnin sem sótt er um styrk til þurfa að vera 
hvetjandi og þau þurfa að styrkja, virkja og efla hæfni 
þátttakenda til að takast á við breyttar aðstæður á 
vinnumarkaði. Frjáls félagasamtök eru sérstaklega 
hvött til að sækja um.  
Umsóknarfrestur  er til 1. desember 2011.  
 

 Við úthlutun fjármagns er tekið mið af því að 
verkefnin nýtist sem flestum, að þau séu 
fjölbreytt og leiði til aukinnar velferðar. 
 

 Skilyrði fyrir styrkveitingu er að 
námskeiðin/úrræðin sem samþykkt verða standi 
til boða þvert á þjónustumiðstöðvar.  
 

 Námskeiðin/úrræðin skulu haldin á 
dagvinnutíma. 
 

Nánari upplýsingar eru á vef Reykjavíkurborgar: 
www.reykjavik.is/virkniverkefni 
 

    

INVITATION TO TENDER no. 15121 - Inspired by Iceland 

The State Trading Centre, on behalf of Promote Iceland, 
Borgartuni 35, 105 Reykjavik, Iceland, hereinafter called the 
Client requests tenders for the following two categories: 
1.        Social Media and PR 
2.        Media plans 

Tenderers are permitted to submit offers for individual parts 
(categories) of the tender. 

Further information can be found in Section 2 of the tender 
documents, that will be accessible on the State Trading 
Centres' website on Tuesday November 15 2011, at the 
latest. Tender documents are only available in English. 

Open presentation meeting will be held on Tuesday Novem-
ber 15 at Grand Hotel, Sigtun 38, 108 Reykjavik, Iceland 4th 
floor, room Hateigur A, at 11:00. 

Tenderers are encouraged to send enquiries during the 
tender period (within the enquiry deadline that expires on 
November 28 2011) if they require further information or 
have any comments on the tender documents. 

Tenders, together with the requested information, shall 
be delivered to the State Trading Centre no later than 
December 6 2011 at 11:00 hrs, where they will be opened 
in the presence of the tenderers who request to be present. 
Tenders arriving after the specified opening time will not be 
opened. 

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Árbæjarlaug, eimbað-nuddpottur.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000,  
frá og með 15. nóvember 2011 í þjónustuveri  
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík,  
1. hæð.
Opnun tilboða: 1. desember  2011  kl. 14:00, í  
Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skila í þjónustuver.
12723
Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod.

Starfssvið

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 15. nóvember

Áhugasamir sendi póst á u@heimilin.is

Hagsmunasamtök heimil-
anna auglýsa eftir hrikalega 
duglegum einstakling með 
altmuligmands-hæfileika í 

hlutastarf. 

Styrkir vegna námskostnaðar,  
verkfæra- og tækjakaupa 

fatlaðs fólks

Velferðarsvið
 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar vekur athygli á rétti fólks til að 
sækja um styrki skv. 27. grein laga um málefni fatlaðs fólks.

Reykjavíkurborg er heimilt að veita styrk til greiðslu námskost-
naðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum annarra laga, 
enda teljist námið hafa gildi sem hæfing eða endurhæfing. 
Einnig er heimilt að veita þeim sem eru 18 ára og eldri styrk til 
verkfæra- og tækjakaupa vegna heimavinnu eða sjálfstæðrar 
starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem félagsleg hæf-
ing eða endurhæfing sem miði að því að auðvelda fötluðu fólki 
að skapa sér atvinnu. 

Umsóknareyðublað má nálgast á vef Reykjavíkurborgar 
 www.reykjavik.is undir Rafrænni Reykjavík. 

Umsóknir skulu  berast eigi síðar en 28. nóvember 2011. 

Frekari upplýsingar veitir þjónustumiðstöðin í þínu hverfi:
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar – Vesturgarður, Hjarðarhaga  
45-47, s. 411 1700.
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða, Skúlagötu 21, s. 411 1600
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, Síðumúla 39,  
s. 411 1500.
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, Miðgarður,  
Gylfaflöt 5, s. 411 1400
Þjónustumiðstöð Breiðholts, Álfabakka 12, s. 411 1300
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts, Hraunbæ 115,  
s. 411 1200

Þjónustuver sími 411 1111

ÚTBOÐ

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

ÚTBOÐ nr. 15134 - Ísland allt árið 
Ríkiskaup, fyrir hönd Íslandsstofu, óska eftir tilboðum í hönnun og 
framleiðslu markaðsefnis. 

Hannað og mótað verður markaðsefni í takt við áherslur verkefni-
sins Ísland – allt árið. Viðfangsefni sem hér um ræðir eru meðal 
annars: hönnun á heildarútliti Íslands – allt árið, alls prentefnis, 
vefborða og umhverfisauglýsinga, sem og fyrir vefsíðu. 

Nánari upplýsingar er að finna í kafla 2 í útboðslýsingunni sem 
verður aðgengileg á vef Ríkiskaupa undir útboð. Gögnin eru einnig 
fáanleg á ensku.

Minnt er á kynningafund um útboðið (rammasamningsútboð) 
verður haldinn á Grand Hótel, Háteig A kl. 10:00 þriðjudaginn 
15. nóvember 2011. 

Bjóðendur eru hvattir til þess að senda inn fyrirspurnir á tilboðstíma 
(innan fyrirspurnarfrests sem rennur út 28. nóvember nk) óskir þeir 
nánari skýringa á eða hafi athugasemdir við útboðsgögn. 

Skila skal tilboðum til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar 
sem þau verða opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska. 

Opnun tilboða er 6. desember 2011 kl. 10:00, tilboð sem berast 
eftir kl. 10:00 verður ekki veitt mótttaka og því ekki opnuð. 
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS - SÓLVALLAGATA 30 101 RVÍK

HÚSIÐ ER TIL SÝNIS Í 
DAG, LAUGARDAG MILLI 
KL. 13 OG 15.
Þrílyft 248,7 fm einbýlishús ásamt bílskúr á þessum eftisótta 
stað í Vesturborginni.
Á hæðinni eru þrjár samliggjandi stofur, eldhús ofl. Fjögur 
svefnherbergi og baðherbergi á efri hæð. Í kjallara eru tvö 
íbúðarherbergi, eldhús, ofl. þar sem unnt er að útbúa sér 
íbúð. Möguleiki á að taka minni eign upp í kaupin.

Ásdís Ósk Valsdóttir
Lögg fasteignasali
GSM: 863 0402
asdis@fasteignasalinn.is

Stórhöfða 23 110 Reykjavík Sími: 863 0402 fasteignasalinn@fasteignasalinn.is

Markarflöt 45, Garðabær
– Opið hús á morgun sunnudag kl. 16:00-16:30 

 

137 fm. einbýlishús á einni hæð ásamt 49 fm. bílskúr auk 39 fm. sólskála.  
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað, hluti bílskúrs er nýttur sem 
húsnæði í dag. Stór og gróinn garður auk möguleika á stækkun á húsinu. 
3 svefnherbergi. Verð: 57.9 M

OPIÐ HÚS

Jóhanna Kristín Gustavsdóttir
Sölufulltrúi
jkg@fasteignasalinn.is
698-9470

Fallegt vel skipulagt einbýlishús við Hlíðarveg 63  í Kópavogi. Húsið er 
bjart og hefur verið talsvert endurnýjað. Fimm svefnherbergi og rúm-
góðar stofur. Húsið stendur á stórri lóð með mkilli trjárækt. Góð 
pallaaðstaða er við húsið og gott útsýni til suðurs. Skipti möguleg á 
minni eign. Verð 49 millj. OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ 
KL 14-18 BÁÐA DAGA.  VERIÐ VELKOMIN

Opið hús Hlíðarvegur 63 Kóp.-einbýli
OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG MILLI 14 og 18

Kringlan 21  – endaraðhús
Opið hús í dag frá kl. 15.00 -16.00

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.

OPIÐ HÚS

Fallegt og vel skipulagt 174,9 fm. endaraðhús auk 24,8 fm. 
bílskúrs.  Stórar samliggjandi stofur með arni. Rúmgott eld-
hús með miklum innréttingum og stórri eyju með áfastri 
borðaðstöðu. Sjónvarpsstofa/herbergi með útgangi á svalir til 
vesturs. 3 rúmgóð herbergi auk fataherbergis/vinnuherbergis.  
Innaf hjónaherbergi. Afgirt og skjólgóð lóð með stórri verönd. 
Verð 56,9 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Martak ehf. er staðsett  í Grindavík og sérhæfir sig í framleiðslu 
vélbúnaðar fyrir rækjuvinnslur og annan fiskiðnað. Stór hluti 
framleiðslu Martaks fer á erlendan markað.

Við leitum að  liðsmanni!
Vegna aukinna verkefna leitum við að starfsmanni vönum  
málmsuðu og samsetningu til starfa í ryðfríu deildina okkar. 
Við bjóðum samkeppnishæf laun, fjölbreytta vinnu og frábæran 
vinnustað fyrir réttan aðila.   
Vinsamlegast sendið umsóknir á martak@marktak.is 

Meiri Vísir.

Meira úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í 
topp-upplausn með greiðara og einfaldara aðgengi 
fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu 
með öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.

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.

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

BESTU 
RITDEILURNAR, 
ÁDREPURNAR, 
SKAMMIRNAR 
OG ALLAR 
HINAR AÐSENDU 
GREINARNAR 
ERU Á VÍSI.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Félagsfundur

VM-FÉLAG VÉLSTJÓRA OG MÁLMTÆKNIMANNA 
Stórhöfða 25   -   110 Reykjavík   -   575 9800   -   www.vm.is


