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

Sérfræðingur í ráðningum

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  Umsóknarfrestur 
er til og með 16. janúar nk.  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 þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur veittur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.  

Intellecta var stofnað árið 2000. 
Fyrirtækið hefur frá þeim tíma unnið með 
stjórnendum við að bæta rekstur og auka 
verðmæti fyrirtækja. Intellecta er sjálfstætt 
þekkingarfyrirtæki sem starfar á þremur 
megin sviðum sem eru: Rekstrarráðgjöf, 
ráðningar og rannsóknir.

Við höfum sterkan faglegan bakgrunn og 
víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn 
notum við í samvinnu við viðskiptavini til að 
móta hugmyndir sem skipta máli og þróa og 
innleiða lausnir sem skila árangri.

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

Helstu verkefni

•	 Samskipti	við	viðskiptavini	og	umsækjendur
•	 Yfirferð	og	flokkun	ferilskráa
•	 Undirbúningur	og	framkvæmd	viðtala
•	 Fyrirlögn	prófa	og	verkefna
•	 Gerð	ráðningasamninga
•	 Greinargerðir	og	rökstuðningur	fyrir	ráðningu
•	 Virk	þátttaka	í	notkun	upplýsingakerfa	

Intellecta	og	eftirfylgni	með	ráðningarferlum
•	 Bein	leit	(head	hunting)

Menntunar- og hæfniskröfur

•	 Háskólapróf	á	sviði	félagsvísinda	eða	viðskipta
•	 Reynsla	af	starfi	í	mannauðsmálum	er	kostur
•	 Jákvæðni	og	mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Geta	til	að	vinna	undir	álagi
•	 Þekking	og	reynsla	af	þjónustu-	og	markaðsstörfum	

og	sölu	verkefna	er	mikill	kostur
•	 Góð	færni	í	íslensku	og	ensku
•	 Hæfni	til	að	miðla	upplýsingum

Vegna aukinna verkefna á sviði ráðninga í sérfræði- og stjórnunarstörf 
óskar Intellecta eftir að fjölga starfsmönnum  

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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Umsókn merkt „Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun” fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk.

Hugbúnaðarþróun  
í fremstu röð  
Upplýsingatæknideild Landsbankans leitar að öflugum liðsmönnum  
til að styrkja hugbúnaðarþróun bankans. 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Við viljum ráða sérfræðinga sem sjá mögu-
leikana í að nýta nýjustu tækni við hug-
búnaðarþróun fyrir Landsbankann, s.s. fyrir 
fartæki (mobile). Landsbankinn er leiðandi  
í nýjustu tækni og býður nú hugmyndarík-
um hugbúnaðarsérfræðingum að bætast  
í hópinn til að bankinn verði enn betur  
í stakk búinn að mæta kröfum nýrra tíma. 
Markmið okkar er að auka ánægju við-
skiptavina með notendavænum hugbúnaði. 

Meðal verkefna er að treywsta innviði hug-
búnaðarkerfa bankans, endurhögun kerfa  
og umhverfis, greining, hönnun, forritun  
og prófun á þeim hugbúnaði sem þróaður 
er hjá Landsbankanum. 

Einnig má nefna þróun einingaprófana, 
kóðarýni og skjölun ásamt þátttöku í gerð 
verkáætlana. 

Menntunar- og hæfniskröfur

» Háskólamenntun á sviði kerfisfræði, 
tölvunarfræði, tækni- eða verkfræði 

» Reynsla af forritun í C# og notkun Visual 
Studio

» Þekking á gagnagrunnskerfum er kostur 

» Frumkvæði, fagmennska og færni í mann-
legum samskiptum er mikilvæg

» Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

Hjá Upplýsingatæknideild Landsbankans 
byggjum við á öflugri liðsheild, höfum inn-
leitt Agile og notum m.a. Scrum, Kanban  
og prófanadrifna hugbúnaðargerð (TDD). 

Nánari upplýsingar 

Nánari upplýsingar veita Birna Íris  
Jónsdóttir, deildarstjóri UT hugbúnaðar, 
í síma 410 7081 og Berglind Ingvarsdóttir 
hjá Mannauði (berglind.ingvarsdottir@
landsbankinn.is) í síma 410 7914. 

Umsókn merkt „Sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk.

Sérfræðingur í prófunum 
á hugbúnaði Landsbankans  
Upplýsingatæknideild Landsbankans leitar að öflugum sérfræðingi  
til að taka að sér leiðandi hlutverk á sviði hugbúnaðarprófana. 

Menntunar- og hæfniskröfur

» Háskólamenntun á sviði kerfisfræði, 
tölvunarfræði, tækni- eða verkfræði 

» 3 ára reynsla af prófunum í hugbúnaðar-
gerð og yfirgripsmikil þekking í faginu

» Reynsla í sjálfvirknivæðingu prófana

» Gott auga fyrir nytsemi hugbúnaðar  
og geta sett sig með auðveldum hætti  
í spor notenda

» Reynsla af vinnu í Visual Studio og  
þekkja til C#

» Þekking á gagnagrunnskerfum er kostur

» Frumkvæði, fagmennska og færni í mann-
legum samskiptum

» Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

Hjá Upplýsingatæknideild Landsbankans 
byggjum við á öflugri liðsheild, höfum inn-
leitt Agile og notum m.a. Scrum, Kanban  
og prófanadrifna hugbúnaðargerð (TDD).

Nánari upplýsingar 

Nánari upplýsingar veita Birna Íris  
Jónsdóttir, deildarstjóri UT hugbúnaðar,  
í síma 410 7081 og Berglind Ingvarsdóttir 
hjá Mannauði (berglind.ingvarsdottir@
landsbankinn.is) í síma 410 7914. 

Nýr liðsmaður mun taka þátt í stefnumótun og leiða faglegt starf prófana í hugbúnaðarþróun.
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Hugbúnaðargerð - áhugavert tækifæri

Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið 

veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  

Starfssvið

•	 Greining	og	hönnun
•	 Forritun	með	áherslu	á	samþættingu	kerfa	og	

þróun	nýrra	lausna

•	 Unnið	er	skv.	Agile/Scrum	aðferðafræði

Menntunar- og hæfniskröfur

•	 Tölvunar-,	verkfræði	eða	sambærileg	menntun
•	 Árangursrík	starfsreynsla	sem	“senior	developer”	forritari	er	

sérstaklega	áhugaverð
•	 Reynsla	af	hugbúnaðargerð	fyrir	fjármálaumhverfi	er	kostur
•	 Góð	þekking	á	MS	SQL,	.NET	og	C#	er	æskileg

Leiðandi og traust fjármálafyrirtæki óskar eftir að ráða reyndan forritara

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

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

Framkvæmdastjóri
Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir   
katrin@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Öflugt, markaðsdrifið og vaxandi innflutningsfyrirtæki óskar eftir að ráða 
framkvæmdastjóra. Framundan eru mörg sóknarfæri, uppbygging og tækifæri 
til að efla reksturinn enn frekar. Fyrirtækið er leiðandi á sínu sviði en á í öflugri 
samkeppni við önnur sterk fyrirtæki á sama sviði. Hjá okkur starfar samheldinn  
og traustur starfsmannahópur með mikinn metnað fyrir hönd fyrirtækisins.  

Ábyrgðar- og starfssvið:
• Dagleg stjórnun og rekstur
• Stefnumótun
• Áætlanagerð ásamt stjórnendum
• Sölu- og markaðsmál
• Samningsgerð
• Starfsmannamál

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og framhaldsmenntun æskileg
• Stjórnunarreynsla
• Góð tungumálakunnátta (enska og norðurlandamál)
• Framkvæmdavilji
• Metnaður og forystuhugsun
• Færni í mannlegum samskiptum

TAKTU VÍSI Á 
HVERJUM MORGNI!
Ráðlagður dagskammtur af fréttum og fjörefni á Vísi

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT LÍFIÐUMRÆÐAN SJÓNVARP

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

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Lífland og Kornax óska eftir öflugum 
gæðastjóra
Helstu verkefni :
• Þróun og viðhald gæðakerfa í samstarfi við 
   aðra starfsmenn
• Úrvinnsla og meðhöndlun gagna úr gæðakerfi
• Vinna við mælingar og úrvinnsla niðurstaðna
• Innri úttektir og eftirfylgni þeirra
• Samskipti við opinbera aðila

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. matvælafræði eða dýralækningar
• Reynsla af sambærilegum verkefnum æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og drifkraftur
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Færni í ensku og / eða norðurlandamáli

Starfsemi Líflands lýtur annars vegar að þjónustu tengdri landbúnaði og hins vegar hestaíþróttum, dýrahaldi og útivist.  
Lífland rekur nýja fóðurverksmiðju á Grundartanga sem framleiðir kjarnfóður sem stenst strangar alþjóðlegar gæðakröfur.  
Auk þessa rekur Lífland verslanir í Reykjavík og á Akureyri. Nánari upplýsingar á www.lifland.is

Kornax er eina hveitimyllan á Íslandi. Fyrirtækið sérhæfir sig í mölun og vinnslu á hveiti og öðrum mjölafurðum ásamt 
innflutningi á tengdum vörum. Nánari upplýsingar á www.kornax.is

Fyrirtækin munu flytja í nýjar höfuðstöðvar við Brúarvog á næstu mánuðum.
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SPENNANDI VIÐFANGSEFNI Í LÍFLEGU STARFSUMHVERFI 
Við leitum að öflugum einstaklingum í spennandi og krefjandi störf í líflegu 
starfsumhverfi, liðsmönnum með framúrskarandi samskiptahæfileika og 
brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi í alþjóðlegu umhverfi. 
Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

STARFSSVIÐ:
I Sala á flugfargjöldum, hótelgistingu og bílaleigubílum
I Upplýsingagjöf, ráðgjöf og þjónusta
I Útgáfa ferðagagna 
I Þjónusta við Vildarklúbbsfélaga Icelandair 
I Önnur tilfallandi störf sem tengjast starfinu
 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
I Mjög góð tungumálakunnátta er nauðsynleg
I Menntun í ferðafræðum er æskileg
I Þekking og reynsla af farseðlaútgáfu og Amadeus bókunarkerfi æskileg
I Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg 

Í þjónustuveri starfar hæfileikaríkur og  fjölbreyttur hópur öflugra einstaklinga sem 
þjónusta viðskiptavini félagsins um heim allan í skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Um er að ræða dagvinnu og/eða vaktavinnu og þurfa viðkomandi að vera tilbúnir 
að auka við sig vinnu á álagstímum. Hér er um framtíðar- og sumarstörf að ræða 
og ráðningartími er frá apríl/maí 2012. 

FERÐARÁÐGJAFAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Hólmfríður Júlíusdóttir I sími 50 50 415 I frida@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I sími 50 50 155 I stina@icelandair.is 

STARFSSVIÐ:
I Skjalastjórnun  
I Þarfagreiningar fyrir upplýsinga- og skjalakerfi 
I Uppbygging skjalastefnu félagsins 
I Innleiðing skjalastýringar í Sharepoint 
 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
I Próf í bókasafns- og upplýsingafræði eða önnur háskólamenntun             
    sem gagnast í starfi 
I Þekking og reynsla af skjalastýringu og ferlagreiningum 
I Þekking og reynsla af Lotus Notes og/eða Sharepoint er kostur 
I Mjög góð tölvukunnátta 
I Góðir samskiptahæfileikar og frumkvæði 
I Góð enskukunnátta er skilyrði 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

SKJALASTJÓRI

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Kristín Björnsdóttir I sími 50 50 155 I stina@icelandair.is 
Svali Björgvinsson I sími 50 50 300 I svali@icelandair.is  

RÁÐAGÓÐIR OG ÚTSJÓNARSAMIR
STARFSMENN ÓSKAST

TIL STARFA HJÁ ICELANDAIR

Flugáætlun Icelandair fyrir árið 2012 er sú stærsta í sögu félagsins.  
Nýr áfangastaður bætist við og fjölgun verður á flugferðum til ýmissa 
borga í Bandaríkjunum og Evrópu. 

Í ljósi aukinna umsvifa þurfum við að bæta í okkar góða starfshóp og 
leitum að fólki sem er tilbúið að taka að sér störf á aðalskrifstofu 
félagsins í Reykjavík. 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair, 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 15. janúar 2012.



7. janúar 2012  LAUGARDAGUR8

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EFLA_atv_augl_070112_big_prent.pdf   1   6.1.2012   09:42:10



  



                          ��            �:                           :     ��            
�       : ��: ��� :         � :   � ��� ���� � ::: �            

Almennar hææskröfur: 
                                                                                                                 
                                                                                                      

Gæðastjórnun- Prófanir 
Hæfniskröfur:
:         :::    :      :      
:         ::  
:                  
:    :::    

Starfslýsing:
:      :                 
              :                  
                 :                 
                              
            :     

C# forritarar

Hæfniskröfur:
::          
:         ::  
:::    : :               
::::           

Starfslýsing:
:   :          
                    
      :               
:            ::            
                            

Keræsstjóri

Hæfniskröfur:
:    :         
::::                       
                        
: :         : ::        ::  
:                        

Starfslýsing:
:   :                         
                         : 
:                           
               

Vefforritarar

Hæfniskröfur:
:::: ::  
               :: 
:          :   ::    : :     
           
:: :          :          

Starfslýsing:
:                            
                               
 ::                         
:::  :                    
              
::::    :: ::::    :: 

Við munum bæta við góðu fólki!
:    !                                              ! : :        :                       
         !                 :                            !      :                       
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Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2012

Fullkomin vinna með skóla!
Ert þú metnaðarfullur einstaklingur sem vill vinna á krefjandi og 
skemmtilegum vinnustað? Ef þetta á við um þig og þú ert 20 ára eða 
eldri, þá viljum við þig í vinnu í úthringiver okkar!

• Tvö til fjögur kvöld í viku
• Sveigjanlegar vaktir
• Söluþjálfun
• Miklir tekjumöguleikar

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

generated at BeQRious.com

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Úthringiverið er frábær staður fyrir námsmenn sem vilja nýta helgarnar 
í annað en vinnu.

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

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is). Umsóknir berist í 
gegnum www.siminn.is

Heiðdís Björnsdóttir, 
hópstjóri
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Umsóknarfrestur er til 18. janúar 2012

Okkur vantar hæfileikafólk
Fyrirtækjasvið Símans leitar að kraftmiklu og reyndu starfsfólki með sterka ábyrgðarkennd í framtíðarstörf.

Stjórnandi

Starfslýsing:
Deildarstjóri yfir ört vaxandi einingu í 
upplýsingatæknirekstri fyrir viðskiptavini 
fyrirtækjasviðs Símans. Starfið felur í 
sér ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri 
deildarinnar, þátttöku í stefnumótun og 
áætlanagerð auk samskipta við ytri og innri 
viðskiptavini.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Yfirgripsmikil þekking á upplýsingatækni
• Þekking og reynsla af hönnun og 
   innleiðingu á Microsoft lausnum
• Brennandi áhugi á ský-lausnum og 
   sýndarvæðingu, m.a. sýndarvæðingu 
   útstöðva
• Reynsla og menntun í stjórnun í 
   upplýsingatækni æskileg 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og vilji 
   til að afla sér þekkingar og tileinka sér 
   nýjungar er krafa
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
• Metnaður og drifkraftur
• Þekking á ISO 27001, ITIL og PCI_DSS 
   æskileg
• Reynsla á sviði verkefnastjórnunar æskileg
• Háskólapróf á sviði verkfræði, tæknifræði 
   eða kerfisfræði kostur

Innleiðingastjóri

Starfslýsing:
Hlutverk innleiðingastjóra er að stýra 
innleiðingu á lausnum Símans og halda 
utan um aðgerðir þar sem margar deildir 
Símans koma að málum. Meðal verkefna 
hans eru skipun verkefnahópa, gerð 
verkefnaáætlana og samskipti við innri og 
ytri aðila. Innleiðingastjóri annast daglega 
verkefnastjórnun við innleiðingu lausna og 
fylgir eftir þeim vandamálum sem kunna 
að koma upp. Að auki sér hann um að 
gerð verklokaskýrslu og kerfislýsingar yfir 
tæknilega högun.
 
Menntunar- og hæfnisskröfur:
• Háskólamenntun er æskileg
• Þekking á rekstri og þjónustu í 
   upplýsingatækni mikill kostur
• Þekking og reynsla af aðferðum 
   verkefnastjórnunar er æskileg
• Þekking og reynsla af ITIL er æskileg
 •Frumkvæði og framsýni
• Mikil samskiptalipurð og hæfni til 
   að vinna í hópi
• Aðlögunarhæfni
• Heilindi og jákvæðni
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

Microsoft sérfræðingur

Starfslýsing:
Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa 
fyrir viðskiptavini fyrirtækjasviðs Símans.  
Samskipti og samvinna við aðrar deildir 
Símans sem og innri og ytri viðskiptavini.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Mjög góð þekking á MS stýrikerfum, 
   Terminal þjónustum, AD og Group Policies 
   nauðsynleg
• 3ja til 5 ára reynsla af rekstri, hönnun og 
   uppsetningu Microsoft lausna
• Microsoft vottun t.d. MCITP, 
   Microsoft Certified IT Professional - 
   Enterprise Administrator
• Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust til að 
   vinna verkefni frá a til ö ásamt hæfileikum 
   til þess að vinna í hóp
• Þekking á MS Exchange, IIS, BES Server og 
   Citrix umhverfi er kostur 

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

generated at BeQRious.com

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

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

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is). 
Umsóknir berist í gegnum www.siminn.is

Einar Ágúst 
Microsoft sérfræðingur

Fyrirtækjasvið Símans starfar í vottuðu 
umhverfi skv. ISO 27001:2005
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Framleiðslu- og fjármálastjóri
Starfssvið:
• Umsjón með umsóknum um styrki úr 
   Kvikmyndasjóði Íslands
• Mat á fjárhagsáætlunum og öðrum 
   þáttum tengdum kvikmyndaframleiðslu
• Fjármálaumsjón og almennt bókhald
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla eða góð þekking á framleiðslu kvikmynda
• Reynsla af rekstri og umsýslu fjármála
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Lögum samkvæmt ber Kvikmyndamiðstöð Íslands m.a. að stuðla að framleiðslu, dreifingu og kynningu á 
íslenskum kvikmyndum. Kvikmyndamiðstöð vinnur einnig að eflingu kvikmyndamenningar á Íslandi og því 
að treysta tengsl á milli íslenskra og erlendra kvikmyndagerðaraðila. www.kvikmyndamidstod.is

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum 
ríkisstarfsmanna.

Kvikmyndamiðstöð Íslands hefur aðsetur að Hverfisgötu 54 í 
Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað sérstaklega þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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HÆGRI HÖND 
ÓSKAST!

PIPAR\TBWA \ Tryggvagötu 17 \ 101 Reykjavík \ Sími 510 9000 \ www.pipar-tbwa.is

Auglýsingastofan PIPAR\TBWA leitar að öflugum starfsmanni í móttöku o.fl.
Starfslýsing

Stjórn móttöku, þátttaka í Facebook-verkefnum 
sam félags deildar, umsjón með verk efnum fyrir fram-
kvæmda stjóra ásamt aðstoð við hin ýmsu tilfallandi 
verkefni á skemmti leg ustu auglýsingastofu landsins.*

Hæfniskröfur
\ Góð íslensku- og enskukunnátta
\ Rík þjónustulund
\ Hæfni í mann legum sam skipt um
\ Gott skap

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að fylla 
út um sókn ar formið á Facebook-síðu stofunnar, 
facebook.com/pipartbwa, fyrir 16. janúar nk.

Hjá PIPAR\TBWA starfa 28 manns. Stofan er sú fyrsta á land inu sem hefur sérdeild sam félags vefja, en þar 
starfa þegar fimm sér fræðingar. PIPAR\TBWA er hluti af TBWA sem er ein af fram  sækn  ustu sam  starfs  keðj um 
aug lýs inga  stofa í heim inum. Þar starfa um 12.000 manns á 258 stofum í 77 löndum.

*Samkvæmt ítarlegri könnun sem gerð var meðal starfsfólks PIPARS\TBWA.

Sölumaður á fasteignasölu – 
góðir tekjumöguleikar
Langar þig að breyta til og takast á við skemmtileg og krefjandi 
verkefni?  Viljum bæta við okkur hressum sölumönnum og 
konum. Næg verkefni framundan þar sem sjálfstæðir duglegir 
einstaklingar hafa tækifæri til að afla mikilla tekna.  Reynsla 
af sölumennsku æskileg. Umsóknir sendist til Fréttablaðsins á 
netfangið: box@frett.is merkt: „Fast Sölumaður“.  
Umsóknarfrestur er til 14. jan 2012.

Norræna húsið leitar að 
húsverði
Norræna húsið leitar að öflugum einstaklingi til 
starfa við húsvörslu. Unnið er eftir vaktafyrirkomu-
lagi og er því hluti vinnutíma á kvöldin og um 
helgar. 
 
Helstu viðfangsefni:
• Umsjón og eftirlit með húseign og húsbúnaði.
• Ýmis tækni- og tölvumál.
• Aðstoða gesti Norræna hússins eftir þörfum.
• Ýmis verkefni sem tengjast viðburðum í húsinu í       
   samvinnu við skipuleggjendur.
• Ýmsar sendiferðir auk aksturs með erlenda gesti.
• Annað sem tengist starfinu og kann að reynast     
   nauðsynlegt hverju sinni.

Hæfniskröfur:   
Góð almenn menntun. Kunnátta í tækni- og 
tölvumálum. Viðkomandi þarf að vera 
handlaginn og geta hugsað í lausnum. 
Þjónustulund, kurteisi, áreiðanleiki, 

skipulagshæfileikar og samviskusemi eru 
einnig nauðsynlegir eiginleikar í þessu starfi. 
Gerð er krafa um kunnáttu í ensku og 
norðurlandatungumáli.
 
Við bjóðum áhugavert starf í krefjandi og frjóu, 
norrænu og alþjóðlegu umhverfi í Vatnsmýrinni. 
Norræna húsið er leiðandi afl í íslensku 
menningarlífi og er húsið eitt af meistaraverkum 
Alvars Aalto.
 
Umsjón með ráðningu hefur Þórunn Ragnarsdóttir, 
fjármálastjóri, og veitir hún upplýsingar um starfið. 
Umsóknarfrestur er til og með 22.janúar 2012. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að 
sækja um með því að senda póst á netfangið 
thorunn@nordice.is. Með umsókninni þarf að fylgja 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.
 
 

Vilt þú vinna í frjóu og 
metnaðarsömu umhverfi? 

www.norraenahusid.is 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Sótt er um starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Ef 
ekki eru tök á að sækja um rafrænt má nálgast umsóknareyðublöð hjá LSH mannauðssviði, 
Eiríksgötu 5. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Helstu verkefni og ábyrgð
Almenn störf lífeindafræðings í vefjameinafræði »
Fylgjast með nýjungum í faginu »
Virk þátttaka í uppbyggingu gæðastarfs »

Hæfnikröfur
Íslenskt starfsleyfi lífeindafræðinga »
Reynsla af vefjameinafræði æskileg »
Góð samskiptahæfni »
Faglegur metnaður »

Spennandi störf á upplýsingatæknisviði

Landspítali er þekkingar- og þjónustustofnun í þágu almennings. Spítalinn hefur þríþætt hlutverk, það er þjónusta við sjúklinga, kennsla og rannsóknir. 
Þar starfa um 5.000 starfsmenn í um 4.000 stöðugildum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf.  Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Landspítali er stærsti vinnustaður landsins og rekur og hýsir umfangsmesta 
tölvuumhverfi á landinu með yfir 3000 vinnustöðvar á innra neti, auk yfir 100 
hugbúnaðarkerfa í notkun. Upplýsingatæknisvið hefur umsjón með og annast 
rekstur og viðhald á öllu tölvukerfi Landspítala. 

Upplýsingatæknisvið LSH óskar að ráða duglegt og jákvætt fólk til starfa 
við krefjandi verkefni. Við leitum að hæfum einstaklingum með frum-
kvæði, þjónustulund og góða samskiptahæfileika. Metnaður til að ná 
árangri í starfi er nauðsynlegur. Störfin henta jafnt konum og körlum.

Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar
Þjónustumiðstöð er ein af þremur deildum 
upplýsingatæknisviðs og sér um alla notendaaðstoð 
á búnaði, hugbúnaði og reglubundin rekstrarverkefni.  
Starfsmenn eru í dag um 15, auk fjölda verktaka. 
Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar er yfirmaður 
deildarinnar og heyrir undir sviðsstjóra upplýsinga-
tæknisviðs. 

Helstu verkefni
•	 Stjórnun	á	daglegum	rekstri	deildarinnar
•	 Skilgreininig	þjónustumarkmiða	
	 og	að	tryggja	efndir	þeirra		
•	 Leita	hagræðinga	í	reksti
•	 Leiða	tækninýjungar	til	bættrar	þjónustu	
•	 Stefnumótun	og	þróun	viðskiptatækifæra

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	eða	sambærileg	menntun	
	 á	sviði	upplýsingatækni	ásamt	starfsreynslu
•	 Stjórnunarreynsla	er	æskileg

Sérfæðingur í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Altiris	þjónustuborðskerfi
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Lotus	Notes	umhverfi
•	 Verkefnisaðstoð	innan	LSH	og	við	innleiðingu	
	 og	rekstur	á	tölvukerfum
•	 Vinna	að	framtíðarþróun	tækniumhverfis	spítalans	

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	tölvunarfræði,	verkfræði,	
	 tæknifræði	eða	sambærilegu	æskileg
•	 Reynsla	af	rekstri	netkerfa,	netþjóna,	tölvubúnaðar	
	 og/eða	gagnasafnskerfa	er	nauðsynleg

Verkefnastjóri í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Ráðgjöf	um	val	á	notendavélbúnaði
•	 Umsjón	með	innkaupum	og	skráningu	tölvubúnaðar
•	 Yfirfara	reikninga	fyrir	búnað	og	vinnu	birgja
•	 Tilfallandi	verkefni	í	samráði	við	deildarstjóra	
Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	viðskiptafræði	eða	sambærilegu,
	 ásamt	reynslu	eða	menntun	í	verkefnastjórnun
•	 Umfangsmikil	almenn	tölvukunnátta

Upplýsingar um störfin veita: Björn Jónsson sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs s. 825 5050 og Friðþjófur 
Bergmann deildarstjóri tæknideildar s. 824 5244.  Umsóknum skal skila til skrifstofu starfsmannamála 

Eiríksgötu 5, merkt „Störf á upplýsingatæknisviði“ ekki síðar en 15. október 2007. 
 Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Spennandi störf á upplýsingatæknisviði

Landspítali er þekkingar- og þjónustustofnun í þágu almennings. Spítalinn hefur þríþætt hlutverk, það er þjónusta við sjúklinga, kennsla og rannsóknir. 
Þar starfa um 5.000 starfsmenn í um 4.000 stöðugildum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf.  Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Landspítali er stærsti vinnustaður landsins og rekur og hýsir umfangsmesta 
tölvuumhverfi á landinu með yfir 3000 vinnustöðvar á innra neti, auk yfir 100 
hugbúnaðarkerfa í notkun. Upplýsingatæknisvið hefur umsjón með og annast 
rekstur og viðhald á öllu tölvukerfi Landspítala. 

Upplýsingatæknisvið LSH óskar að ráða duglegt og jákvætt fólk til starfa 
við krefjandi verkefni. Við leitum að hæfum einstaklingum með frum-
kvæði, þjónustulund og góða samskiptahæfileika. Metnaður til að ná 
árangri í starfi er nauðsynlegur. Störfin henta jafnt konum og körlum.

Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar
Þjónustumiðstöð er ein af þremur deildum 
upplýsingatæknisviðs og sér um alla notendaaðstoð 
á búnaði, hugbúnaði og reglubundin rekstrarverkefni.  
Starfsmenn eru í dag um 15, auk fjölda verktaka. 
Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar er yfirmaður 
deildarinnar og heyrir undir sviðsstjóra upplýsinga-
tæknisviðs. 

Helstu verkefni
•	 Stjórnun	á	daglegum	rekstri	deildarinnar
•	 Skilgreininig	þjónustumarkmiða	
	 og	að	tryggja	efndir	þeirra		
•	 Leita	hagræðinga	í	reksti
•	 Leiða	tækninýjungar	til	bættrar	þjónustu	
•	 Stefnumótun	og	þróun	viðskiptatækifæra

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	eða	sambærileg	menntun	
	 á	sviði	upplýsingatækni	ásamt	starfsreynslu
•	 Stjórnunarreynsla	er	æskileg

Sérfæðingur í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Altiris	þjónustuborðskerfi
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Lotus	Notes	umhverfi
•	 Verkefnisaðstoð	innan	LSH	og	við	innleiðingu	
	 og	rekstur	á	tölvukerfum
•	 Vinna	að	framtíðarþróun	tækniumhverfis	spítalans	

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	tölvunarfræði,	verkfræði,	
	 tæknifræði	eða	sambærilegu	æskileg
•	 Reynsla	af	rekstri	netkerfa,	netþjóna,	tölvubúnaðar	
	 og/eða	gagnasafnskerfa	er	nauðsynleg

Verkefnastjóri í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Ráðgjöf	um	val	á	notendavélbúnaði
•	 Umsjón	með	innkaupum	og	skráningu	tölvubúnaðar
•	 Yfirfara	reikninga	fyrir	búnað	og	vinnu	birgja
•	 Tilfallandi	verkefni	í	samráði	við	deildarstjóra	
Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	viðskiptafræði	eða	sambærilegu,
	 ásamt	reynslu	eða	menntun	í	verkefnastjórnun
•	 Umfangsmikil	almenn	tölvukunnátta

Upplýsingar um störfin veita: Björn Jónsson sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs s. 825 5050 og Friðþjófur 
Bergmann deildarstjóri tæknideildar s. 824 5244.  Umsóknum skal skila til skrifstofu starfsmannamála 

Eiríksgötu 5, merkt „Störf á upplýsingatæknisviði“ ekki síðar en 15. október 2007. 
 Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2012 »
Starfshlutfall er 80-100% »
Starfið veitist frá 1. febrúar 2012 eða eftir samkomulagi »
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá »
Upplýsingar veitir Sigrún Kristjánsdóttir, yfirlífeindafræðingur, netfang  »
sigrunk@landspitali.is, sími 694 9969.

Lífeindafræðingur
Lífeindafræðingur óskast til starfa á Rannsóknastofu Háskólans í meina-
fræði við Landspítala.

Fjallamenn ehf – Mountaineers of Iceland 

Afþreyingarfyrirtæki  óskar eftir starfsmanni í 100% starf.
Villt þú vinna hjá skemmtilegu fyrirtæki í örum vexti  í  
ferðaþjónustu og uppfyllir þú eftirfarandi starfskröfur : 

Menntunar og hæfniskröfur :
Vélvirki eða bifvélavirki , meirapróf fyrir öll ökutæki sem það á 
við, í góðu  líkamlegu formi, GPS kunnátta  , kunnátta á stjórn
un vélsleða , viðgerðir á vélsleðum og breyttum ökutækjum   
nauðsynleg.
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð,  þjónustulipurð og  jákvætt 
viðmót .
Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli .

Starfssvið :
Vinna á verkstæði við viðhald á vélsleðum, breyttum ökutækjum  
og öðrum tækjum  fyrirtækisins .
Keyrsla og leiðsögn með ferðamenn á breyttum ökutækjum og 
vélsleðum á Langjökli.  

Umsóknir með ferilsskrá og meðmælum  berist til Ólafar Einars
dóttur  með tölvupósti  olof@mountaineers.is  eða í pósti  á 
skrifstofu Fjallamanna ehf að Skútuvogi 12 E  104 fyrir 01.02.2012

Ferðaþjónusta   Jeppar Vélsleðar 

sími: 511 1144
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Embætti skrifstofustjóra í innanríkis-
ráðuneytinu laust til umsóknar.

Laust er til umsóknar embætti skrifstofustjóra í  
innanríkisráðuneytinu á skrifstofu fjármála og  
rekstrar. Ráðherra skipar í embættið til fimm ára. Um 
er að ræða fullt starf og æskilegt að umsækjendur 
geti hafið störf sem allra fyrst. Laun eru samkvæmt 
ákvörðun kjararáðs. 

Verkefni skrifstofunnar eru:
• Eftirlit með rekstri stofnana ráðuneytisins.
• Fjárlagagerð og rekstraráætlanir.
• Framkvæmd fjárlaga.
• Húsnæði.
• Innri þjónusta.
• Rekstur ráðuneytisins.

Skrifstofustjóri stýrir og ber ábyrgð á framkvæmd 
og eftirfylgd verkefna skrifstofunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, viðskipta- 
 eða hagfræðipróf æskileg.
• Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Greiningarhæfni.
• Samskipta- og stjórnunarhæfni.
• Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð æskileg.

Umsóknir skulu hafa borist eigi síðar en 26. janúar 
nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir. Konur jafnt sem karlar eru 
hvött til þess að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Hjaltadóttir 
ráðuneytisstjóri í síma 545 9000. 

Umsóknir berist innanríkisráðuneytinu í Sölvhóls-
götu 7, 150 Reykjavík eða á tölvupóstfang ráðuneyti-
sins postur@irr.is. Ráðherra skipar skrifstofustjóra 
að fengnu mati hæfnisnefndar sbr. 18. og 19. gr. laga 
nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands. 

Í innanríkisráðuneytinu,
6. janúar 2012.

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

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:
eyglo@icewear.is og agust@icewear.is, fyrir 15 janúar.
Umsóknum ekki svarað í síma.

Motus leitar að starfsfólki á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík.

Þjónustufulltrúi – Greiðendaþjónusta

Starf þjónustufulltrúa felst m.a. í afgreiðslu og upplýsingagjöf til greiðenda, símsvörun, 

hringingum í greiðendur ásamt almennri vinnslu innheimtumála á milliinnheimtu- og lögfræði-

sviði. Þá mun þjónustufulltrúi aðstoða næsta yfirmann við umsjón úthringinga og skipulagningu 

þeirra. Við leitum að áreiðanlegum og samviskusömum starfsmanni með góða Excel-kunnáttu, 

ríka þjónustulund, sem er nákvæmur í vinnubrögðum og með framúrskarandi samskiptahæfi-

leika. Reynsla af innheimtustörfum og/eða reynsla af skrifstofu- og bankastörfum skilyrði.

Aðstoðarmaður – Framleiðslusvið
Starf aðstoðarmanns felst í ljósritun, undirbúningi og frágangi gagna á ýmsum stigum lögfræði-

innheimtunnar. Skönnun og frágangur gagna fyrir lögfræðivinnslu, skönnun samninga auk 

annarra gagna sem vista þarf með rafrænum hætti. Skráning á upplýsingum í innheimtukerfi 

lögmanna. Móttaka og frágangur á pósti sem tilheyrir sviðinu ásamt listavinnu og ýmsum 

tilfallandi verkefnum. Við leitum að þjónustulunduðum og skipulögðum einstaklingi með mikla 

samskiptahæfileika, sem hefur getu til að vinna sjálfstætt og í hóp.

Motus er innheimtufyrirtæki sem er leiðandi á sviði markvissrar stýringar viðskiptakrafna (Credit Management Services). Hjá Motus 
starfa yfir 130 starfsmenn á 11 skrifstofum Intrum um land allt. Motus býður fyrirtækjum og stofnunum upp á heildarlausnir á 

sviði innheimtumála. Motus er samstarfsaðili Intrum justitia sem er leiðandi innheimtufyrirtæki í Evrópu.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir 
starfsmannastjóri Motus í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið 
um á heimasíðu okkar www.motus.is. Umsóknarfrestur er til 
og með 15. janúar. Ráðið verður í störfin sem fyrst.

Spennandi tækifæri 
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Land og saga, margmiðlunarfyrirtæki á sviði ferðaþjónustu og menn-
ingarmála, leitar að fjölhæfum einstaklingi með reynslu af sölu og 
markaðskynningum. Vinnan felst í sölu auglýsinga og kynninga í blöð 
okkar, tímarit og fjölsóttar netútgáfur;  Land og sögu (sérblað með 
Morgunblaðinu) og Icelandic Times. Þar að auki þarf viðkomandi að 
sinna sölustörfum fyrir kvikmyndadeild útgáfunnar á fagumfjöllunum á 
myndbandi fyrir í sjónvarp og netið.

www.icelandictimes.com    www.landogsaga.is  
Sendið inn umsóknir á netfang  info@landogsaga.is
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50 íslendingum á aldrinum 18 - 25 ára gefst nú tækifæri til þess að starfa
í sumarbúðum víðsvegar um Bandaríkin á vegum Camp America.

Ef þér finnst gaman að vinna með fólki og ert til í að prófa eitthvað
nýtt, þá er Camp America fyrir þig!

Ævintýralegt sumar í USA

www.namsferdir.is

Klapparstíg 25 • Sími 578 9977

Umsóknarfrestur

fyrir sumarið 2012

rennur út 1. mars

Vinnumálastofnun leitar eftir 
fólki í eftirtalin störf:

Starfsmaður í tölvudeild
Starfs- og ábyrgðarsvið:
● Notendaþjónusta tölvukerfa stofnunarinnar.
● Gerð leiðbeiningabæklinga og kennsluefnis. 
● Skráningar í upplýsingarkerfi stofnunarinnar.
● Viðhald og uppsetning íhluta.
● Símaþjónusta í tölvudeild.

Menntunar og hæfniskröfur:
● Starfsreynsla á sviði tölvumála er æskileg.
● Mjög góð þekking á Office vöndlinum er nauðsynleg.
● Þekking á uppsetningu stýrikerfa (Vista, Win7) er   
 nauðsynleg.
● Þekking á HTML, SQL gagnagrunnum, Lotus Notes og 
 Navision er kostur.
● Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg, einkum ritmál.
● Góð enskukunnátta er æskileg.
● Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt skipulags- 
 hæfileikum, sjálfstæði og metnaði til að skila góðu starfi.

Viðkomandi verður að geta með litlum fyrirvara farið í 
vinnuferðir út á land og unnið viðhaldsvinnu utan hefðbundins 
vinnutíma.

Tölvudeildin er staðsett í Kringlunni 1, 103 Reykjavík og 
þjónustar allar starfsstöðvar stofnunarinnar. Starfsmenn 
deildarinnar eru þrír og hún heyrir undir sviðstjóra 
upplýsingatækni- og rannsóknasviðs.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Óðinn Baldursson, 
deildarstjóri tölvudeildar í síma 515-4800 eða með því að 
senda fyrirspurnir á netfangið odinn.baldursson@vmst.is .

Fjórar stöður atvinnuráðgjafa á Atvinnutorgi fyrir 
ungt fólk á höfuðborgarsvæðinu

Um er að ræða tímabundin störf til eins árs.

Atvinnutorg er nýtt þróunarverkefni til stuðnings atvinnulausu 
ungu fólki sem þiggur atvinnuleysisbætur eða fjárhagsaðstoð 
sveitarfélaga sér til framfærslu. Á Atvinnutorgi fer fram 
einstaklingsmiðuð þjónusta og þjálfun við ungt fólk á 
aldrinum 16-25 ára, sem hvorki er í vinnu né námi og vinnur 
að því styrkja sig fyrir vinnumarkaðinn. Atvinnutorg er 
samstarfsverkefni Velferðarráðuneytisins, Vinnumálastofnunar, 
Reykjavíkurborgar, Kópavogs-og Hafnarfjarðarbæjar.

Leitað er að kraftmiklum og jákvæðum eintaklingum með 
hæfni í mannlegum samskiptum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
● Einstaklingsmiðuð atvinnuráðgjöf við ungt fólk á aldrinum  
 16-25 ára.
● Samskipti og samstarf við fyrirtæki og stofnanir sveitar-
 félaga á sviði ráðningar og starfsþjálfunarmála.
● Samskipti og samstarf við skóla og fræðsluaðila.
● Þátttaka í þróun og mótun verkferla á Atvinnutorgi.
● Gerð eintaklingsáætlana og eftirfylgd.

Menntunar og hæfniskröfur
● Háskólamenntun á sviði náms- og starfsáðgjafar, 
 félagsráðgjafar , sálfræði eða tómstundaráðgjafar.
● Þekking á atvinnuleysis- og almannatryggingarkerfinu.
● Þekking á vinnumarkaðsumhverfi á Íslandi.
● Reynsla af atvinnuráðgjöf eða vinnu með ungu fólki er 
 kostur.
● Góð tölvukunnátta skilyrði.
● Framúrskarandi hæfni og sveigjanleiki í mannlegum 
 samskiptum.
● Frumkvæði, skipulagshæfni og fagleg vinnubrögð.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrafnhildur Tómasdóttir, 
sviðsstjóri vinnumiðlunar, úrræða og ráðgjafasviðs í síma 
515 4800 eða með því að senda fyrirspurnir á hrafnhildur.
tomasdottir@vmst.is. 

Um er að ræða full störf og eru laun greidd samkvæmt 
launakerfi starfsmanna ríkisins. Æskilegt er að viðkomandi 
starfsmenn geti hafið störf sem fyrst. Áhugasamir geta 
kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist 
til starfsmannastjóra á netfangið eirika.asgrimsdottir@vmst.is 
og skulu umsóknir vera merktar því starfi sem sótt er um.

Umsóknarfrestur er til 22. janúar 2012. Öllum umsóknum 
verður svarað.

 Fimm störf lektora í viðskiptafræðideild 
Háskóla Íslands 
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Starf lektors í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptalögfræði
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi, vera í doktorsnámi eða hafa stundað fræðilegar 
rannsóknir á sviðinu. Æskilegt er að umsækjendur hafi sérþekkingu í viðskiptalögfræði og sið-
fræði og reynslu af kennslu á háskólastigi í þessum greinum. Einnig er æskilegt að viðkomandi 
hafi reynslu af störfum tengdum fræðasviðinu. Þá er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar 
í mannlegum samskiptum. 

Starf lektors í viðskiptafræði með áherslu á fjármál
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi, vera í doktorsnámi eða hafa stundað fræðilegar 
rannsóknir á sviði fjármála. Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi sérþekkingu á fjármálum og 
reynslu af kennslu á háskólastigi í þeirri grein. Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af störfum 
tengdum fræðasviðinu. Þá er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Starf lektors í viðskiptafræði með áherslu á stærðfræði, tölfræði og skyldar greinar 
á sviði viðskiptafræði
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í viðskiptafræði, hagfræði eða skyldum greinum, 
vera í doktorsnámi eða hafa stundað fræðilegar rannsóknir á sviðinu. Nauðsynlegt er að um- 
sækjendur hafi sérþekkingu í stærðfræði, tölfræði, hagfræði eða skyldum greinum og reynslu 
af kennslu á háskólastigi í þessum greinum. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af störfum 
tengdum fræðasviðinu. Þá er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum. 

Starf lektors í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í markaðsfræði eða skyldum greinum, vera í doktorsnámi 
eða hafa stundað fræðilegar rannsóknir á sviðinu. Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi sérþekkingu 
á markaðsfræði og skyldum greinum og reynslu af kennslu á háskólastigi í þessum greinum. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af störfum tengdum fræðasviðinu. Þá er krafist góðrar 
samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum. 

Starf lektors í viðskiptafræði með áherslu á mannauðsstjórnun
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi, vera í doktorsnámi eða hafa stundað fræðilegar 
rannsóknir í mannauðsstjórnun. Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi sérþekkingu í mannauðs-
stjórnun og reynslu af kennslu á háskólastigi í þessari grein. Einnig er æskilegt að viðkomandi 
hafi reynslu af störfum tengdum fræðasviðinu. Þá er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar 
í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 6. febrúar 2012.

Nánari upplýsingar um störfin gefur Ingjaldur Hannibalsson, 
prófessor og deildarforseti í síma 525 4538, netfang: ingjald@hi.is. 

Sjá nánar um störfin á www.starfatorg.is 
og www.hi.is/skolinn/laus_storf

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands er elsta og stærsta viðskiptafræðideild á Íslandi. Hún hefur gegnt 
forystuhlutverki í menntun stjórnenda og sérfræðinga á sviði viðskiptafræði í sjö áratugi. Á sama tíma 
hefur deildin lagt metnað sinn í að auka og miðla framúrskarandi og alþjóðlega viðurkenndri þekkingu 
á þessu sviði með því að vera leiðandi í rannsóknum, kennslu og þjónustu við íslenskt atvinnulíf.



Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í 
þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna 
fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa um 3500 
manns í fimm heimsálfum, þar af um 400 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka 
starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, mötuneyti, 
barnaherbergi, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og 
gott félagslíf.

Fjárfesta- og almannatengillVinnuverndarsérfræðingur

Spennandi starfsvettvangur

Sérfræðingur á mannauðssviði

Margmiðlun og leikstjórn í alþjóðlegu umhverfi 

Marel leitar að metnaðarfullum einstaklingi með reynslu af upplýsingamiðlun til að þróa og halda 
utan um samskipti við aðila á fjármálamarkaði, þar á meðal innlenda og erlenda hluthafa, fjárfesta og 
greinendur. Viðkomandi mun einnig hafa umsjón með almannatengslum og samskiptum við fjölmiðla. 

Marel leitar að einstaklingi með faglegan metnað, jákvætt viðhorf og hæfni í samskiptum í fjölbreytt 
starf sérfræðings á sviði öryggis-, umhverfis- og heilsuverndarmála. Viðkomandi starfar á Íslandi, 
situr í öryggisnefnd og er fulltrúi í alþjóðlegu öryggisteymi Marel.

Marel leitar að einstaklingi með faglegan metnað, jákvætt viðhorf og hæfni í samskiptum í starf 
sérfræðing með áherslu á fræðslu- og þjálfunarmál. Viðkomandi mun starfa í teymi á mannauðssviði 
Marel á Íslandi sem og í alþjóðlegu mannauðsteymi.

Marel leitar að hugmyndaríkum og metnaðarfullum einstaklingi til að þróa og halda utan um reglulega 
viðburði sem ná til starfsmanna um allan heim. Gerðar eru kröfur um að notast sé við helstu möguleika í 
margmiðlunartækni og sífellt fundnar nýjar leiðir til að sameina og þjálfa starfsmenn, ásamt því að tengja 
þá við viðskiptavini í alþjóðlegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2012. Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haraldur Gunnlaugsson yfirmaður innri samskipta í síma 563 8097.

Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs

Nánari upplýsingar um störfin veita Albert Arnarson, albert.arnarson@marel.com og Bryndís Ernstsdóttir, 
bryndis.ernstdottir@marel.com, í síma 563 8000. 

Hæfniskröfur

•	 Bakgrunnur	í	kvikmyndavinnslu,	handritsgerð	og	leikstjórn	

•	 Þekking	í	margmiðlunartækni	er	skilyrði

•	 Færni	í	gerð	rafræns	kynningar-	og	kennsluefnis

•	 Reynsla	af	fræðslu	og	þjálfun	starfsmanna	

•	 Mjög	góð	enskukunnátta	í	ræðu	og	riti	er	skilyrði	

•	 Starfsreynsla	í	alþjóðlegu	umhverfi	æskileg,	sem	og	vilji	til	
að ferðast erlendis

Hæfniskröfur

•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi	er	skilyrði.	Framhaldsnám	er	
kostur

•	 Framúrskarandi	ensku-	og	íslenskukunnátta	og	færni	til	að	
tjá sig í ræðu og riti

•	 Færni	í	mannlegum	samskiptum	og	leiðtogahæfileikar	

•	 Frumkvæði,	forgangsröðun	verkefna	og	sjálfstæð	
vinnubrögð 

•	 Starfsreynsla	í	alþjóðlegu	umhverfi	kostur	og	þekking	á	
sviði fjármála er skilyrði

Hæfniskröfur

•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi

•	 Reynsla	og	þekking	úr	sambærilegu	starfi	er	skilyrði

•	 Nákvæm	vinnubrögð

•	 Góð	enskukunnátta	er	skilyrði	

•	 Reynsla	af	verkefnastjórnun	er	kostur

Hæfniskröfur

•	 Háskólamenntun	er	skilyrði,	framhaldsmenntun	á	sviði	
mannauðsmála er kostur

•	 Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	skilyrði

•	 Reynsla	af	notkun	mannauðs-	og	upplýsingakerfa	kostur	

•	 Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti

•	 Góð	enskukunnátta	er	skilyrði.	

•	 Reynsla	af	verkefnastjórnun	er	kostur Starfssvið

•	 Skipulagning	viðburða	í	tengslum	við	kynningar	á	
nýjum vörum 

•	 Handritsgerð,	textaskrif	og	gerð	margmiðlunarefnis	

•	 Þjálfun	starfsmanna	í	framsögn	og	framsetningu	
kynninga 

•	 Þátttaka	í	gerð	námsefnis	fyrir	fjarkennslu

•	 Aðkoma	að	stefnumótun	og	samræmingu	sölu-	og	
þjónustuþjálfunar 

Starfssvið

•	 Undirbúningur	ársskýrslu	og	aðalfundar

•	 Tilkynningar	til	Kauphallar	Íslands	og	markaðsaðila

•	 Samskipti	við	hluthafa,	fjárfesta,	greinendur	og	fjölmiðla

•	 Undirbúningur	kynninga	á	ársfjórðungslegri	afkomu

•	 Umsjón	með	fjárfestahluta	heimasíðu	Marel

•	 Umsjón	með	heimsóknum	viðeigandi	markhópa

•	 Þróun	og	ábyrgð	á	heildarstefnu	samfélagslegrar	
ábyrgðar fyrirtækisins

Starfssvið 

•	 Stefnumótun,	innleiðing	og	eftirfylgni	
vinnuverndarmála

•	 Gerð	og	eftirfylgni	áhættumats

•	 Samskipti	við	heilsuverndaraðila,	eftirlitsstofnanir	og	
tryggingafyrirtæki

•	 Skráning	slysa,	greining	slysagagna	og	eftirfylgni	

•	 Umsjón	með	þjálfun	í	vinnu-	og	heilsuverndarmálum

Starfssvið 

•	 Ábyrgð	á	fræðslustarfi	Marel	á	Íslandi

•	 Þátttaka	í	alþjóðlegu	fræðslustarfi	Marel

•	 Ábyrgð	á	nýliða-	og	starfslokaferlum

•	 Ábyrgð	á	upplýsingakerfum	og	upplýsingamiðlun	
mannauðssviðs

Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2012. Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Örn Guðmundsson framkvæmdastjóri markaðs- og kynningarmála í síma 563 8118.

www.marel.com



Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í 
þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna 
fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa um 3500 
manns í fimm heimsálfum, þar af um 400 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka 
starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, mötuneyti, 
barnaherbergi, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og 
gott félagslíf.

Fjárfesta- og almannatengillVinnuverndarsérfræðingur

Spennandi starfsvettvangur

Sérfræðingur á mannauðssviði

Margmiðlun og leikstjórn í alþjóðlegu umhverfi 

Marel leitar að metnaðarfullum einstaklingi með reynslu af upplýsingamiðlun til að þróa og halda 
utan um samskipti við aðila á fjármálamarkaði, þar á meðal innlenda og erlenda hluthafa, fjárfesta og 
greinendur. Viðkomandi mun einnig hafa umsjón með almannatengslum og samskiptum við fjölmiðla. 

Marel leitar að einstaklingi með faglegan metnað, jákvætt viðhorf og hæfni í samskiptum í fjölbreytt 
starf sérfræðings á sviði öryggis-, umhverfis- og heilsuverndarmála. Viðkomandi starfar á Íslandi, 
situr í öryggisnefnd og er fulltrúi í alþjóðlegu öryggisteymi Marel.

Marel leitar að einstaklingi með faglegan metnað, jákvætt viðhorf og hæfni í samskiptum í starf 
sérfræðing með áherslu á fræðslu- og þjálfunarmál. Viðkomandi mun starfa í teymi á mannauðssviði 
Marel á Íslandi sem og í alþjóðlegu mannauðsteymi.

Marel leitar að hugmyndaríkum og metnaðarfullum einstaklingi til að þróa og halda utan um reglulega 
viðburði sem ná til starfsmanna um allan heim. Gerðar eru kröfur um að notast sé við helstu möguleika í 
margmiðlunartækni og sífellt fundnar nýjar leiðir til að sameina og þjálfa starfsmenn, ásamt því að tengja 
þá við viðskiptavini í alþjóðlegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2012. Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haraldur Gunnlaugsson yfirmaður innri samskipta í síma 563 8097.

Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs

Nánari upplýsingar um störfin veita Albert Arnarson, albert.arnarson@marel.com og Bryndís Ernstsdóttir, 
bryndis.ernstdottir@marel.com, í síma 563 8000. 

Hæfniskröfur

•	 Bakgrunnur	í	kvikmyndavinnslu,	handritsgerð	og	leikstjórn	

•	 Þekking	í	margmiðlunartækni	er	skilyrði

•	 Færni	í	gerð	rafræns	kynningar-	og	kennsluefnis

•	 Reynsla	af	fræðslu	og	þjálfun	starfsmanna	

•	 Mjög	góð	enskukunnátta	í	ræðu	og	riti	er	skilyrði	

•	 Starfsreynsla	í	alþjóðlegu	umhverfi	æskileg,	sem	og	vilji	til	
að ferðast erlendis

Hæfniskröfur

•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi	er	skilyrði.	Framhaldsnám	er	
kostur

•	 Framúrskarandi	ensku-	og	íslenskukunnátta	og	færni	til	að	
tjá sig í ræðu og riti

•	 Færni	í	mannlegum	samskiptum	og	leiðtogahæfileikar	

•	 Frumkvæði,	forgangsröðun	verkefna	og	sjálfstæð	
vinnubrögð 

•	 Starfsreynsla	í	alþjóðlegu	umhverfi	kostur	og	þekking	á	
sviði fjármála er skilyrði

Hæfniskröfur

•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi

•	 Reynsla	og	þekking	úr	sambærilegu	starfi	er	skilyrði

•	 Nákvæm	vinnubrögð

•	 Góð	enskukunnátta	er	skilyrði	

•	 Reynsla	af	verkefnastjórnun	er	kostur

Hæfniskröfur

•	 Háskólamenntun	er	skilyrði,	framhaldsmenntun	á	sviði	
mannauðsmála er kostur

•	 Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	skilyrði

•	 Reynsla	af	notkun	mannauðs-	og	upplýsingakerfa	kostur	

•	 Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti

•	 Góð	enskukunnátta	er	skilyrði.	

•	 Reynsla	af	verkefnastjórnun	er	kostur Starfssvið

•	 Skipulagning	viðburða	í	tengslum	við	kynningar	á	
nýjum vörum 

•	 Handritsgerð,	textaskrif	og	gerð	margmiðlunarefnis	

•	 Þjálfun	starfsmanna	í	framsögn	og	framsetningu	
kynninga 

•	 Þátttaka	í	gerð	námsefnis	fyrir	fjarkennslu

•	 Aðkoma	að	stefnumótun	og	samræmingu	sölu-	og	
þjónustuþjálfunar 

Starfssvið

•	 Undirbúningur	ársskýrslu	og	aðalfundar

•	 Tilkynningar	til	Kauphallar	Íslands	og	markaðsaðila

•	 Samskipti	við	hluthafa,	fjárfesta,	greinendur	og	fjölmiðla

•	 Undirbúningur	kynninga	á	ársfjórðungslegri	afkomu

•	 Umsjón	með	fjárfestahluta	heimasíðu	Marel

•	 Umsjón	með	heimsóknum	viðeigandi	markhópa

•	 Þróun	og	ábyrgð	á	heildarstefnu	samfélagslegrar	
ábyrgðar fyrirtækisins

Starfssvið 

•	 Stefnumótun,	innleiðing	og	eftirfylgni	
vinnuverndarmála

•	 Gerð	og	eftirfylgni	áhættumats

•	 Samskipti	við	heilsuverndaraðila,	eftirlitsstofnanir	og	
tryggingafyrirtæki

•	 Skráning	slysa,	greining	slysagagna	og	eftirfylgni	

•	 Umsjón	með	þjálfun	í	vinnu-	og	heilsuverndarmálum

Starfssvið 

•	 Ábyrgð	á	fræðslustarfi	Marel	á	Íslandi

•	 Þátttaka	í	alþjóðlegu	fræðslustarfi	Marel

•	 Ábyrgð	á	nýliða-	og	starfslokaferlum

•	 Ábyrgð	á	upplýsingakerfum	og	upplýsingamiðlun	
mannauðssviðs

Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2012. Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Örn Guðmundsson framkvæmdastjóri markaðs- og kynningarmála í síma 563 8118.

www.marel.com
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Við leitum að aðila sem hefur reynslu af:

· Microsoft Dynamics NAV forritun

· Forritun viðskipta- og verslunarkerfa

· Almennri forritun í bókhaldi

Einnig er kostur ef viðkomandi þekkir:

· Microsoft SQL og vinnslu gagnagrunna

· Forritun í Microsoft .NET umhverfinu (Visual Studio og C#)

· Almennri vefforritun og vefþjónustum Microsoft (ASP.NET og WCF)

Við leitum að aðila sem hefur brennandi áhuga á forritun og ef eitthvað vantar uppá reynsluna er gott umhverfi til að læra hjá okkur.
Við leggja áherslu á fjölskylduvænt vinnuumhverfi og gerum vel við fólkið okkar.  

Ekki hika við að hafa samband en allar nánari upplýsingar veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent Ráðningum, lind@talent.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar nk. Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, talent.is.  

Ert þú framúrskarandi?
Rue de Net leitar að metnaðarfullum forritara

wwwww..ruueeddeenneett.iswww.ruedenet.is
Rue de Net Reykjavík - Vesturgötu 2a, 101 Reykjavik - Sími: 414 5050 - ruedenet@ruedenet.is

REYNSLA, ÞJÓNUSTA OG PERSÓNULEG RÁÐGJÖF
Rue de Net hefur yfir að ráða samstíga hópi sérfræðinga með áralanga reynslu af rekstri viðskiptakerfa, 
innleiðingu og samþættingu viðskiptalausna. Við leggjum áherslu á nána og persónulega ráðgjöf þar sem 
ráðgjafi Rue de Net kemur að verkferlinu frá byrjun til enda, frá sölu til afhendingar vöru, lausnar og þjónustu.
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Háfell óskar eftir starfsmönnum. 
 
Vegna mikillar vinnu framundan við Héðinsfjarðargöng 
óskar Háfell ehf. eftir reynslumiklum starfsmönnum strax. 
Við leitum að vönum tækjastjórnendum á hjóla- ,belta-
gröfur og hjólaskóflur, sem og bílstjórum (ADR réttindi 
æskileg). Einnig vantar okkur bifvélavirkja eða vélvirkja 
til að sinna verkstæðisvinnu sem og matráð í mötuneyti 
starfsmanna. 

Unnið er á vöktum í úthaldsvinnu allan sólarhringinn. Um 
tímabundna vinnu er að ræða en verklok eru 30. septem-
ber 2010.
 
Umsóknareyðublöð má finna á heimasíðu fyrirtækisins; 
www. hafell.is. Nánari upplýsingar veitir 
mannauðsstjóri í s: 575 9500, Daníel 
yfirverkstjóri við Héðinsfjarðargöng 
veitir einnig upplýsingar  
í s: 863 9992
 
Háfell er leiðandi verktakafyrirtæki í jarðvegs-
framkvæmdum og sinnir verktakastarfsemi 
af öllum stærðargráðum. Fyrirtækið býr yfir 
víðtækri reynslu af mannvirkjagerð og hefur á 
að skipa öflugum mannafla með mikla þekk-
ingu og nýlegan tækjakost.

Háfell óskar eftir starfsmönnum. 
 
Vegna mikillar vinnu framundan við Héðinsfjarðargöng 
óskar Háfell ehf. eftir reynslumiklum starfsmönnum strax. 
Við leitum að vönum tækjastjórnendum á hjóla- ,belta-
gröfur og hjólaskóflur, sem og bílstjórum (ADR réttindi 
æskileg). Einnig vantar okkur bifvélavirkja eða vélvirkja 
til að sinna verkstæðisvinnu sem og matráð í mötuneyti 
starfsmanna. 

Unnið er á vöktum í úthaldsvinnu allan sólarhringinn. Um 
tímabundna vinnu er að ræða en verklok eru 30. septem-
ber 2010.
 
Umsóknareyðublöð má finna á heimasíðu fyrirtækisins; 
www. hafell.is. Nánari upplýsingar veitir 
mannauðsstjóri í s: 575 9500, Daníel 
yfirverkstjóri við Héðinsfjarðargöng 
veitir einnig upplýsingar  
í s: 863 9992
 
Háfell er leiðandi verktakafyrirtæki í jarðvegs-
framkvæmdum og sinnir verktakastarfsemi 
af öllum stærðargráðum. Fyrirtækið býr yfir 
víðtækri reynslu af mannvirkjagerð og hefur á 
að skipa öflugum mannafla með mikla þekk-
ingu og nýlegan tækjakost.

Vélvirki/bifvélavirki
Háfell ehf óskar eftir að ráða starfsmann til viðgerða 
á tækjum og bílum á verkstæði  fyrirtækisins.  

Menntunar og hæfniskröfur
•	Vélvirkjun,	bifvélavirkjun	eða	mikil	reynsla	 
 er skilyrði
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Heiðarleiki	og	nákvæmni
•	Stundvísi	og	reglusemi

Upplýsingar	veitir	Gunnar	í	síma	863-9994	og	
umsóknir	óskast	sendar	í	tölvupóst	gunnar@hafell.is

Forstöðumaður Minjasafns
Egils Ólafssonar á Hnjóti

Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur auk stjórnar Minjasafns 
Egils Ólafssonar á Hnjóti auglýsir eftir forstöðumanni 
Minjasafns Egils Ólafssonar á Hnjóti. 

Hlutverk safnstjóra fylgir núgildandi safnalögum nr. 106/2001 og 
nýjum safnalögum nr. 141/2011 sem taka gildi þann 1. janúar 2013. 
Auk þess verður hlutverk safnstjóra mótun stefnu safnsins til framtíðar 
og móta samstarf við sveitarfélögin, önnur söfn, hagsmunaaðila og 
stjórn. En mikil tækifæri felast í stofnun þjóðgarðs á Látrabjargi og 
samstarfi við söfnin við Breiðafjörð og á Vestfjörðum. Umsækjandi skal 
hafa menntun á ábyrgðarsviði safnsins eða hafa aflað sér hliðstæðrar 
hæfni á annan hátt. 

Starfstöð verður á Patreksfirði.

Óskað er eftir því að viðkomandi geti tekið til starfa strax.
Nánari upplýsingar veita: Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri Vestur-
byggðar, asthildur@vesturbyggd.is  s. 450-2300 og Eyrún Ingibjörg 
Sigþórsdóttir oddviti Tálknafjarðarhrepps, oddviti@talknafjordur.is  
s. 456-2539.

Á sunnanverðum Vestfjörðum eru 3 samfélög, Patreksfjörður, 
Tálknafjörður og Bíldudalur. Þar búa um 1300 manns. Á svæðinu 
eru starfandi 4 skólar, 3 leikskólar og framhaldsdeild Fjölbrautarskóla 
Snæfellinga. Fjölmörg tækifæri eru á framtíðarstörfum á svæðinu. 
Mikill vöxtur er í laxeldi, námuvinnslu, ferðaþjónustu og sjávarútvegi og 
fjöldi tækifæra fyrir langskólagengið fólk. 

Húsasmíðameistari
óskar eftir atvinnu. Er vanur stjórnun á stórum 
og smáum verkum.
Fyrirspurnir sendist á hafnarsport@simnet.is   

Lögfræðingur
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir 

lögfræðingi, nefndaritara, í fullt starf.
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

ERT ÞÚ DUGLEGUR SÖLUMAÐUR  ?
Vegna aukinna verkefna getur Viðskiptatorg / 
Leiguhús bætt við sig sölumanni. 

Sölumaður þarf að vera m.a samviskusamur,  
dugleg ur, sjálfstæður og metnaðarfullur. Laun eftir 
árangri. Umsóknir sendist á gjy@vidskiptatorg.is fyrir 
11. jan 2012

Háskólatorgi, 3. hæð   Sæmundargötu 4   Sími 570 0700   fs@fs.is   www.fs.is

LeikskóLastjóri og
aðstoðarLeikskóLastjóri 
Leikskólar stúdenta eru forystuskólar 
á vettvangi High/scope stefnunnar.

Við leitum að leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra sem hafa
áhuga á að taka þátt í metnaðarfullu frumkvöðlastarfi og mótun 
nýrrar stefnu fyrir ungbarnaleikskóla, sem er fyrir börn á aldrinum 
sex mánaða til tveggja ára.  

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Stephensen, 

leikskólafulltrúi í síma 570-0888 eða sigridur@fs.is

Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignar-
stofnun með sjálfstæða fjárhagsábyrgð. Að 
henni standa stúdentar við Háskóla Íslands, 
HÍ og menntamálaráðuneytið. Auk Leikskóla 
rekur FS Bóksölu stúdenta, Stúdentagarða, 
Kaffistofur stúdenta, Stúdentamiðlun og 
Hámu. Starfsmenn FS eru um 120 talsins.

Félagsstofnun stúdenta á og rekur 
leikskóla fyrir börn stúdenta við Háskóla 
Íslands. Leikskólarnir eru Leikgarður, 
Mánagarður og Sólgarður. FS er með virka 
starfsmannastefnu. Starfsfólk leikskólanna 
nýtur sömu kjara og starfsfólk almennra 
leikskóla og að auki sömu hlunninda og 
annað starfsfólk FS. Í skólanum stendur 
nú yfir vinna við að innleiða High/Scope-
stefnuna sem leggur ríka áherslu á virkt nám.

arionbanki.is  —  444 7000

Þjónusturáðgjafi óskast 
til starfa í útibú Arion 
banka á Höfða

Laust starf hjá Arion banka

Arion banki leitar að öflugum einstaklingi í útibú 
bankans að Höfða. Við viljum fá til liðs við okkur 
fólk sem getur unnið sjálfstætt og hefur metnað 
til að ná árangri. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Brynja B. 
Gröndal í starfsmannaþjónustu, s. 444 6386, netfang 
brynja.grondal@arionbanki.is og Ragnheiður 
Jóhannesdóttir, aðstoðarútibússtjóri í síma 580 3504, 
netfang ragnheidur.johannesdottir@arionbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar 2012

Umsækjendur sæki um á vef bankans www. arionbanki.is

Helstu verkefni eru:
• Að veita viðskiptavinum þjónustu, upplýsingar og faglega  
 ráðgjöf um þjónustuþætti bankans 
• Að framfylgja þjónustu- og sölustefnu bankans hverju sinni
• Að stuðla að framþróun bankans með þátttöku í  
 umbótaverkefnum

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfileikar 
• Frumkvæði og sjálfstæði í störfum
• Nákvæm vinnubrögð og skipulagshæfni
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða stúdentspróf og  
 góð reynsla á vinnumarkaði 

Við bjóðum:
• Krefjandi og skemmtileg verkefni í hópi  
 kraftmikils samstarfsfólks
• Gott starfsumhverfi þar sem framtak einstaklingsins  
 fær að njóta sín
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Mannauðsráðgjafi

 Mannauðsskrifstofa

Mannauðsskrifstofa Reykjavíkurborgar

Laust er til umsóknar starf mannauðsráðgjafa á Mannauðsskrifstofu Reykjavíkurborgar.  Skrifstofan hefur yfirumsjón með mannauðs-
málum Reykjavíkurborgar og veitir ráðgjöf og upplýsingar um þau. Hún hefur forystu um stefnumótun og nýsköpun á sviði starfs-
mannamála, hefur umsjón og eftirlit með framkvæmd og útfærslu starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar og kjarasamninga.  Mörg 
spennandi verkefni eru í þróun í mannauðsmálum hjá Reykjavíkurborg.  Leiðarljós mannauðsskrifstofu í daglegum störfum eru: 
áreiðanleiki, fagmennska og samvinna.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Almenn ráðgjöf við fagsvið og stjórnendur á sviði mannauðsmála, svo sem um val og ráðningu nýrra starfsmanna, fræðslu og starfs-
þróun, samskipti á vinnustöðum, stjórnendaþjálfun, skýrslugerð  og upplýsingagjöf. 
 
Hæfniskröfur
• Háskólapróf í mannauðsmálum og/eða háskólamenntun sem nýtist í mannauðsmálum
• Reynsla og þekking á sviði starfsmannamála
• Góð hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi

Frekari upplýsingar um starfið
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2012.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Árni Ragnar Stefánsson, deildarstjóri ráðgjafadeildar Mannauðsskrifstofu Reykjavíkurborgar í síma 
693 9327 eða með því að senda fyrirspurn á arni.ragnar.stefansson@reykjavik.is

Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, undir: Auglýsingar, Störf í boði.

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

Forstöðumaður Frístundaklúbbs, 50% starfshlutfall 

Menntunar- og hæfniskröfur
	 •	 Háskólapróf	á	menntavísindasviði	og/eða	félags
	 	 vísindasviði	sem	nýtist	í	starfi
	 •	 Sjálfstæði	í	starfi	og	skipulagshæfni	
	 •	 Leiðtogafærni	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
	 •	 Reynsla	af	starfi	með	börnum	með	sérþarfir	æskileg	
	 •	 Reynsla	af	stjórnunarstarfi	æskileg

Um Frístundaklúbbinn
Frístundaklúbburinn	er	fyrir	nemendur	með	fatlanir	í	
5.-	10.	bekk	í	grunnskóla.	Opnunartími,	frá	því	skóla	
lýkur	og	til	kl.17	virka	daga.	Megin	markmið	klúbbsins	
eru	að	efla	og	styrkja	félagsleg	tengsl	og	veita	þátttak-
endum	stuðning	við	almenn	félagsstörf.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	21.janúar n.k. Umsóknir	
berist	til	Rakelar	Þorsteinsdóttur,	ráðgjafarþroskaþjálfa,	
Ráðhúsi	Árborgar,	Austurvegi	2,	800	Selfossi,	netfang	
rakel@arborg.is,	merkt	„Forstöðumaður	Frístunda-
klúbbs“.	

Nánari	upplýsingar	veita	Rakel	í	síma:	480-1900,	
netfang:	rakel@arborg.is	og	Guðlaug	Jóna	Hilmars-
dóttir,	félagsmálastjóri	Árborgar	í	síma:	480-1900,	
netfang:	gudlaugjona@arborg.is.	

Launakjör	samkvæmt	samningi	við	Samband	íslenskra	
sveitarfélaga	og	viðkomandi	stéttarfélag.

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS 
auglýsir lausa stöðu til umsóknar

Hjúkrunarfræðingur á geðsvið í 80 - 100% starf 
Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings á 
geðsviði Reykjalundar.  
Umsækjandi þarf að hafa íslenskt hjúkrunarleyfi, 
viðbótarnám í geðhjúkrun og æskilegt er að hafa  
nám í hugrænni atferlismeðferð.

Laun samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra auk stofn-
anasamnings. 

Umsóknir berist til Rósu Maríu Guðmundsdóttur, 
hjúkrunarstjóra geðsviðs (rosamaria@reykjalundur.
is). 

Upplýsingar um starfið veita Rósa María Guð-
mundsdóttir hjúkrunarstjóri  (rosamaria@reykja-
lundur.is) og Lára M. Sigurðardóttir framkvæmda-
stjóri hjúkrunar (laras@reykjalundur.is). 

Umsóknarfrestur er til 22. janúar 2012 og þarf umsækjandi 
að geta hafið störf hið fyrsta. 

Öllum umsóknum verður svarað.

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar 
sem áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun 
og heildræna sýn. Óskað er eftir einstaklingum með 
færni í samskiptum og sveigjanleika, frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi sem hafa áhuga á að taka þátt í 
uppbyggingu innan endurhæfingar. 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Sími 585 2000 
– www.reykjalundur.is 

SÖLUMAÐUR
Umsækjendur þurfa að hafa eftirfarandi eiginleika:
• Brennandi áhuga og mikla þekkingu á tölvum og tækni
• Reynslu af sölu- og þjónustustörfum
• Metnað, jákvætt hugarfar og þjónustulund
• Vinna vel bæði í hóp og sjálfstætt
• Tala bæði og skrifa íslensku reiprennandi
• Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af sölu  
   tölvubúnaðar til fyrirtækja

Leitum að kraftmiklum sölumanni í fyrirtækjaráðgjöf og verslun okkar í Reykjavík. 
Vantar bæði í fullt starf og hlutastarf í verslun. 

TÖLVULISTINN -  6 VERSLANIR UM ALLT LAND

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á tölvupósti: starf@tolvulistinn.is

SUÐURLANDSBRAUT 26  -  2. HÆÐ  -  Sími 414 1720

TÆKNIMAÐUR
Umsækjendur þurfa að hafa eftirfarandi eiginleika:
• Hafa brennandi áhuga á tölvum og tækni
• Vinna vel bæði í hóp og sjálfstætt
• Tala bæði og skrifa íslensku reiprennandi
• Í starfinu felst að bilanagreina og gera við tölvur og allan tengdan búnað
• Í starfinu felast samskipti við viðskipavini og starfsmenn innan fyrirtækisins

Leitum að öflugum tæknimanni á verkstæði okkar í Reykjavík.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á tölvupósti: starf@tvs.is

Tölvuverkstæðið sinnir 
ábyrgðarviðgerðum 
fyrir marga af þekktustu 
tölvuframleiðendum 
heims eins og Toshiba,  
Acer, Asus og MSI.
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Atvinna - Forstöðumaður 
Íþróttamiðstöðvar Eyjafjarðarsveitar
Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða forstöðumann 
Íþróttamiðstöðvar Eyjafjarðarsveitar. Um er að ræða 
fullt starf sem veitist frá 1. mars n.k. eða eftir sam-
komulagi.

Helstu verkefni:
	 •	 Yfirumsjón	með	rekstri	Íþróttamiðstöðvar	
  Eyjafjarðarsveitar, sem eru íþróttahús, sundlaug 
  og íþróttavellir.
	 •	 Yfirumsjón með tjaldsvæði Eyjafjarðarsveitar.
	 •	 Starfsmannahald vegna ofanritaðs.
	 •	 Samstarf við félög og nefndir sem sinna íþrótta- 
  og tómstundamálum í sveitarfélaginu.
	 •	 Samstarf við félög og nefndir sem sinna 
  ferðamálum í sveitarfélaginu.
	 •	 Kynningarstarf og önnur verkefni sem lúta að
  rekstri á fyrrgreindum sviðum.

Hæfniskröfur:
	 •	 Menntun sem nýtist í starfi.
	 •	 Umsækjandi þarf að búa yfir góðum samskipt- 
  ahæfileikum.
	 •	 Hann þarf að geta unnið sjálfstætt.
	 •	 Æskilegt er að umsækjandi hafi einhverja 
  rekstrar- og stjórnunarreynslu.
	 •	 Tungumálakunnátta er æskileg.
	 •	 Umsækjandi þarf að standa þær hæfniskröfur 
  sem gerðar eru til starfsmanna sundstaða.

Umsóknarfrestur um starf þetta er til og með  
15. janúar. Umsóknir skulu vera skriflegar og þeim 
fylgi upplýsingar um menntun  
og starfsreynslu. 
Umsóknir sendist á skrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar Skólatröð 9, 601 
Akureyri. Nánari upplýsingar veitir 
Jónas Vigfússon, sveitarstjóri í 
síma 463 0600.

Sótt er um starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Nánari upplýsingar
 
Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2012. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. mars 2012, til 5 ára. »
Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt ljósriti af  birtum  »
greinum og útdráttum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í. 
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, mannauðssviði, Landspítala Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík. »
Upplýsingar veitir Erna Einarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs, netfang erna@landspitali.is, sími 543 1343. »
Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar framkvæmdastjóra hjúkrunar hjá Landlæknisembættinu. »
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. »
Frekari upplýsingar um ábyrgðarsvið og almennar kröfur til stjórnenda á Landspítala eru á vef Landspítala, www.landspitali.is. Varðandi   »
faglega ábyrgð er vísað til 10 gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007

Spennandi störf á upplýsingatæknisviði

Landspítali er þekkingar- og þjónustustofnun í þágu almennings. Spítalinn hefur þríþætt hlutverk, það er þjónusta við sjúklinga, kennsla og rannsóknir. 
Þar starfa um 5.000 starfsmenn í um 4.000 stöðugildum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf.  Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Landspítali er stærsti vinnustaður landsins og rekur og hýsir umfangsmesta 
tölvuumhverfi á landinu með yfir 3000 vinnustöðvar á innra neti, auk yfir 100 
hugbúnaðarkerfa í notkun. Upplýsingatæknisvið hefur umsjón með og annast 
rekstur og viðhald á öllu tölvukerfi Landspítala. 

Upplýsingatæknisvið LSH óskar að ráða duglegt og jákvætt fólk til starfa 
við krefjandi verkefni. Við leitum að hæfum einstaklingum með frum-
kvæði, þjónustulund og góða samskiptahæfileika. Metnaður til að ná 
árangri í starfi er nauðsynlegur. Störfin henta jafnt konum og körlum.

Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar
Þjónustumiðstöð er ein af þremur deildum 
upplýsingatæknisviðs og sér um alla notendaaðstoð 
á búnaði, hugbúnaði og reglubundin rekstrarverkefni.  
Starfsmenn eru í dag um 15, auk fjölda verktaka. 
Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar er yfirmaður 
deildarinnar og heyrir undir sviðsstjóra upplýsinga-
tæknisviðs. 

Helstu verkefni
•	 Stjórnun	á	daglegum	rekstri	deildarinnar
•	 Skilgreininig	þjónustumarkmiða	
	 og	að	tryggja	efndir	þeirra		
•	 Leita	hagræðinga	í	reksti
•	 Leiða	tækninýjungar	til	bættrar	þjónustu	
•	 Stefnumótun	og	þróun	viðskiptatækifæra

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	eða	sambærileg	menntun	
	 á	sviði	upplýsingatækni	ásamt	starfsreynslu
•	 Stjórnunarreynsla	er	æskileg

Sérfæðingur í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Altiris	þjónustuborðskerfi
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Lotus	Notes	umhverfi
•	 Verkefnisaðstoð	innan	LSH	og	við	innleiðingu	
	 og	rekstur	á	tölvukerfum
•	 Vinna	að	framtíðarþróun	tækniumhverfis	spítalans	

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	tölvunarfræði,	verkfræði,	
	 tæknifræði	eða	sambærilegu	æskileg
•	 Reynsla	af	rekstri	netkerfa,	netþjóna,	tölvubúnaðar	
	 og/eða	gagnasafnskerfa	er	nauðsynleg

Verkefnastjóri í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Ráðgjöf	um	val	á	notendavélbúnaði
•	 Umsjón	með	innkaupum	og	skráningu	tölvubúnaðar
•	 Yfirfara	reikninga	fyrir	búnað	og	vinnu	birgja
•	 Tilfallandi	verkefni	í	samráði	við	deildarstjóra	
Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	viðskiptafræði	eða	sambærilegu,
	 ásamt	reynslu	eða	menntun	í	verkefnastjórnun
•	 Umfangsmikil	almenn	tölvukunnátta

Upplýsingar um störfin veita: Björn Jónsson sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs s. 825 5050 og Friðþjófur 
Bergmann deildarstjóri tæknideildar s. 824 5244.  Umsóknum skal skila til skrifstofu starfsmannamála 

Eiríksgötu 5, merkt „Störf á upplýsingatæknisviði“ ekki síðar en 15. október 2007. 
 Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Spennandi störf á upplýsingatæknisviði

Landspítali er þekkingar- og þjónustustofnun í þágu almennings. Spítalinn hefur þríþætt hlutverk, það er þjónusta við sjúklinga, kennsla og rannsóknir. 
Þar starfa um 5.000 starfsmenn í um 4.000 stöðugildum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf.  Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Landspítali er stærsti vinnustaður landsins og rekur og hýsir umfangsmesta 
tölvuumhverfi á landinu með yfir 3000 vinnustöðvar á innra neti, auk yfir 100 
hugbúnaðarkerfa í notkun. Upplýsingatæknisvið hefur umsjón með og annast 
rekstur og viðhald á öllu tölvukerfi Landspítala. 

Upplýsingatæknisvið LSH óskar að ráða duglegt og jákvætt fólk til starfa 
við krefjandi verkefni. Við leitum að hæfum einstaklingum með frum-
kvæði, þjónustulund og góða samskiptahæfileika. Metnaður til að ná 
árangri í starfi er nauðsynlegur. Störfin henta jafnt konum og körlum.

Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar
Þjónustumiðstöð er ein af þremur deildum 
upplýsingatæknisviðs og sér um alla notendaaðstoð 
á búnaði, hugbúnaði og reglubundin rekstrarverkefni.  
Starfsmenn eru í dag um 15, auk fjölda verktaka. 
Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar er yfirmaður 
deildarinnar og heyrir undir sviðsstjóra upplýsinga-
tæknisviðs. 

Helstu verkefni
•	 Stjórnun	á	daglegum	rekstri	deildarinnar
•	 Skilgreininig	þjónustumarkmiða	
	 og	að	tryggja	efndir	þeirra		
•	 Leita	hagræðinga	í	reksti
•	 Leiða	tækninýjungar	til	bættrar	þjónustu	
•	 Stefnumótun	og	þróun	viðskiptatækifæra

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	eða	sambærileg	menntun	
	 á	sviði	upplýsingatækni	ásamt	starfsreynslu
•	 Stjórnunarreynsla	er	æskileg

Sérfæðingur í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Altiris	þjónustuborðskerfi
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Lotus	Notes	umhverfi
•	 Verkefnisaðstoð	innan	LSH	og	við	innleiðingu	
	 og	rekstur	á	tölvukerfum
•	 Vinna	að	framtíðarþróun	tækniumhverfis	spítalans	

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	tölvunarfræði,	verkfræði,	
	 tæknifræði	eða	sambærilegu	æskileg
•	 Reynsla	af	rekstri	netkerfa,	netþjóna,	tölvubúnaðar	
	 og/eða	gagnasafnskerfa	er	nauðsynleg

Verkefnastjóri í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Ráðgjöf	um	val	á	notendavélbúnaði
•	 Umsjón	með	innkaupum	og	skráningu	tölvubúnaðar
•	 Yfirfara	reikninga	fyrir	búnað	og	vinnu	birgja
•	 Tilfallandi	verkefni	í	samráði	við	deildarstjóra	
Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	viðskiptafræði	eða	sambærilegu,
	 ásamt	reynslu	eða	menntun	í	verkefnastjórnun
•	 Umfangsmikil	almenn	tölvukunnátta

Upplýsingar um störfin veita: Björn Jónsson sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs s. 825 5050 og Friðþjófur 
Bergmann deildarstjóri tæknideildar s. 824 5244.  Umsóknum skal skila til skrifstofu starfsmannamála 

Eiríksgötu 5, merkt „Störf á upplýsingatæknisviði“ ekki síðar en 15. október 2007. 
 Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Helstu verkefni og ábyrgð
Vera leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni og framkvæmd  »
stefnu spítalans í samvinnu við forstjóra og aðra 
framkvæmdastjóra
Helga sig sýn og gildum spítalans til framtíðar »
Samhæfa faglega þætti og stuðla að öryggi, gæðum og  »
hagkvæmni
Stuðla að framþróun og innleiða nýjungar í starfsemina »
Styrkja kennslu- og vísindastarf á spítalanum   »

Hæfnikröfur
Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi »
Akademískt hæfi »
Leiðtogahæfileikar »
Frumkvæði og áræðni »
Stjórnunarreynsla í heilbrigðisþjónustu »
Samskiptahæfni og jákvætt viðmót »
Reynsla af vísindastörfum »

Framkvæmdastjóri hjúkrunar Landspítala
Framtíðarsýn Landspítala er að vera í fremstu röð háskólasjúkrahúsa, eftirsóttur vinnustaður og stolt landsmanna, sjúklinga og starfsmanna.

Auglýst er laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra hjúkrunar á Landspítala. Leitað er eftir farsælum, kraftmiklum og metnaðarfullum stjórnanda.
Framkvæmdastjóri hjúkrunar er leiðtogi hjúkrunar og situr í framkvæmdastjórn sjúkrahússins. 

Staða fulltrúa í afgreiðsludeild á innheimtusviði er laus til umsóknar.

Hjá Tollstjóra starfar hópur hæ�leikaríks starfsfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka 
þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun starfs-
manna, heilsue�ingu og góðan aðbúnað.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Fulltrúi í 
afgreiðsludeild

Menntunar- og hæfniskröfur:Starf fulltrúa felur m.a. í sér: 

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti 
lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veita Una Dagbjört Kristjánsdóttir, 
deildarstjóri afgreiðsludeildar, í síma 560-0300 og Ásdís Eir 
Símonardóttir, sérfræðingur á mannauðssviði, í síma 560-0309. 

Umsóknarfrestur er til 22. janúar nk. Æskilegt er að viðkomandi geti 
ha�ð störf sem fyrst.

Umsóknir merktar „fulltrúi í afgreiðsludeild“ ásamt ferilskrá skal skila 
til mannauðssviðs embættisins að Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík. 

■ Afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini.

■ Upplýsingagjöf og úrlausn mála í tengslum við 

innheimtu skatta og gjalda.

■ Fjölbreytta gjaldkeravinnslu.

■ Símsvörun í þjónustuveri og skiptiborði.

■ Afgreiðslu aðsendra erinda.

■ Skráningu og afstemmningar í tekjubókhaldskerfi 

ríkissjóðs.

■ Stúdentspróf eða samsvarandi menntun.
■ Staðgóð almenn tölvukunnátta.
■ Gott vald á íslensku. 
■ Hæfni í mannlegum samskiptum.
■ Kurteisi og þjónustulund.
■ Nákvæmni, traust vinnubrögð og stundvísi. 
■ Hreint sakavottorð.

Sjúkraliði
Húðlæknastöðin ehf. óskar eftir sjúkraliða til starfa sem fyrst.  

Starfið er fjölbreytt og  krefst sjálfstæðra vinnubragða og er starfshlutfall  
70-80% aðallega í dagvinnu. Leitað er eftir röskum einstaklingi sem  

getur unnið undir álagi ef svo ber undir. 

Umsóknum er hægt að skila á tölvupósti á póstfangið maria@hls.is eða 
bréflega til Húðlæknastöðvarinnar merkt „starfsmannastjóri“.

Húðlæknastöðin ehf. Smáratorgi 1, 201 Kópavogur
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Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 

Rafvirkjar 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa á  
Þjónustudeild í Reykjavík. 
Um fjölbreytt starf er að ræða við nýlagnir, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði tengdum eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.  Starfsvettvangur er allt landið,  
og  því æskilegt að starfsmaður geti farið út á land 
þegar þannig háttar. 
Um framtíðarstörf er að ræða. 

Allar nánari upplýsingar veita: 
Árni Ingimundarsson 550 9940  arni@odr.is 
Birgir Pétursson í síma 550-9957 birgir@odr.is 

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir 
N1 og Olís.  Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996. 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

 

Laust starf hjá Olíudreifingu ehf. 

Járniðnaðarmaður/suðumaður
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða járniðnaðarmann með  
suðuréttindi til starfa í Þjónustudeild í Reykjavík. 
Þarf auk suðu á stáli að geta soðið ál og rústfítt. 
Um fjölbreytt starf er að ræða við nýsmíði, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði tengdum eldsneytisafgreiðslu  
og ýmsa sérsmíði.   
Um framtíðarstarf er að ræða.
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Árni Ingimundarsson s. 550 9940  arni@odr.is 
Birgir Pétursson s. 550 9957 birgir@odr.is

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir

N1 og Olís.  Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Olíudreifing

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf.
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða eftirfarandi 
iðnaðarmenn til starfa á Þjónustudeild í 
Reykjavík. Starfsvettvangur er allt landið og  því 
æskilegt að starfsmaður geti farið út á land til 
skamms tíma í senn.
Um framtíðarstörf er að ræða.

Rafvirkja / rafeindavirkja
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu 
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytis-
afgreiðslu og almenn rafvirkjastörf. 

Járniðnaðarmenn
Vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn

Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, 
uppsetningu 
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.  

Allar nánari upplýsingar veitir:
Árni Ingimundarsson forstöðumaður
Simi: 550 9940 arni@odr.is
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að 
Hólmaslóð 8 -10, 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á 
www.oliudreifing.is

www.valitor.is

Starfið felst í greiningu, hönnun og forritun posalausna fyrirtækisins. 

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun

 Valitor er framsækið alþjóðlegt fyrirtæki sem býður fyrirtækjum 
þjónustu á sviði rafrænna greiðslulausna.

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar nk.
Nánari upplýsingar veitir: Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Menntunar- og hæfniskröfur:    
• Háskólapróf á sviði tölvunar- eða kerfisfræði, 
 sambærilegt nám eða umtalsverð starfsreynsla
• Reynsla af Agile/SCRUM og/eða Agile/Kanban 
 hugmyndafræði er kostur
• Þekking og reynsla af C forritun

• Þekking og reynsla af C# .NET er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og 
 hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku 

SÖLUMAÐUR
Leitum að kraftmiklum sölumanni í fullt starf. Viðkomandi 
þarf að hafa mikinn áhuga á raf tækjum og vera 22 ára eða 
eldri. Heiðarleiki, góð tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.

Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta raf tækjaverslun landsins þar 
sem mikið er lagt upp úr góðri og persónulegri þjónustu.

Áhugasamir vinsamlega fyllið út umsóknareyðublað á www.sm.is

STOFNAÐ 1971 RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • sm.is

sími: 511 1144
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðug leiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrým ast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 
og við útlönd.

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands

Helstu verkefni: 
• Rannsóknir í fjármálafræði og hagfræði.
• Rannsóknir á samspili efnahagsþróunar og fjármálalegs 

stöðugleika.
• Rannsóknir á sviði fjármálastöðugleika, með  

áherslu á rannsóknir sem lúta að því að finna möguleg 
viðvörunarmerki (e. early warning signals). 

• Þátttaka í þróun greiningaraðferða fyrir þjóðhagsvarúð.
• Rannsóknir á sviði fjármálastöðugleika, með áherslu 

á að greina stýritæki og mögulega notkun þeirra til að 
bregðast við viðvörunarmerkjum.

• Skrif í rit bankans og þátttaka í kynningum.

Hæfniskröfur:
• Doktorspróf í hagfræði, fjármálafræði, viðskiptafræði, 

verkfræði eða sambærilegum greinum sem nýtast í starfi.
• Þekking á tegundum fjármálaafurða, umhverfi og  

starfsemi fjármálafyrirtækja og fjármálamarkaða.
• Áhersla er lögð á framúrskarandi ritfærni, bæði á  

íslensku og ensku.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður til að ná árangri í 

starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálastöðugleikasviðs, netfang sb1@cb.is. 

Sérfræðingur á fjármálastöðugleikasviði – rannsóknir
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á fjármálasviðstöðugleikasvið bankans. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík 

Viðfangsefni fjármálastöðugleikasviðs lúta að öryggi og virkni fjármálastofnana og markaða, auk greiningar á grunnþáttum 
fjármálakerfisins. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu er  

nauðsynleg.
• Þekking og reynsla af löggjöf á fjármálamarkaði er  

nauðsynleg. 

• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð tungumálakunnáta í ensku.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Logadóttir, aðallögfræðingur, í síma 569 9600. 

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn 22. janúar næstkomandi.  
Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Lögfræðingur á skrifstofu bankastjóra
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa, starfið heyrir undir aðallögfræðing bankans á skrifstofu banka-
stjóra. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík 

Helstu verkefni lögfræðinga á skrifstofu bankastjóra er að annast margvíslega samningagerð fyrir hönd bankans, frágang 
löggerninga og lánasamninga. Þeir veita bankastjóra og sviðum bankans lögfræðiþjónustu svo sem ráðgjöf og ritun lögfræði-
legra álitsgerða. Þeir taka þátt í afgreiðslu erinda, umsagna og skjalagerð ásamt þátttöku í undirbúningi við reglusetningu 
bankans og undirbúnings lagafrumvarpa og reglugerða. Starfi þeirra fylgir einnig þátttaka í nefndum og samskipti við inn-
lendar og erlendar stofnanir. 

www.sindri.is    /     sími 575 0000

Byggingadeild      Verslanir      Véladeild      Þjónustudeild
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í byggingadeild

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla og verkfæra. Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem rekur, auk Sindra, verslunar- og þjónustufyrirtækin Johan Rönning, Rönning og Hebron. 
Hjá félaginu starfa 65 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, á Akureyri og Selfossi. Johan Rönning er þekktur fyrir að 
vera góður og eftirsóttur vinnustaður. 

Sindri leitar að starfsmanni í 
byggingadeild til að selja og þjónusta 
viðskiptavini Sindra. Starfið felur í sér 
sölu á bílskúrs- & iðnaðarhurðum, 
hliðslám og vöruhúsalausnum.   
 

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og nákvæmni
• Öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Góð ensku- eða sænskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur
 

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Páll 
Hrafnkelsson í síma 575 0000 eða á 
kph@sindri.is.
Umsóknum skal skilað fyrir 16. janúar.

Kl¾�ningar

Undir-
byggingarkerfi

Hillur

…ryggislokanir

Brettarekkar

Sk¾ralyftur

Hli�sl‡r

Stigar

�akgluggar
B‡ru‡l

Upphengdar svalir

Svalahandri�

Gluggar

Hle�slubœna�ur
Strimlalokur

B’lskœrs- & i�na�arhur�ir

Helstu verkefni og ábyrgð
Ber ábyrgð á uppbyggingu og þróun hjúkrunar á deildinni »
Ber ábyrgð á rekstri og áætlanagerð »
Stuðlar að aukinni þekkingu, gæðum og öryggi í hjúkrun með því að  »
hvetja til rannsókna og nýtingar á rannsóknarniðurstöðum

Hæfnikröfur
Íslenskt hjúkrunarleyfi »
A.m.k. 5 ára starfsreynsla við hjúkrun »
Reynsla í stjórnun »
Leiðtoga- og samskiptahæfni »
Framhaldsnám í hjúkrun er æskilegt »
Þekking á líknarmeðferð er æskileg »

Spennandi störf á upplýsingatæknisviði

Landspítali er þekkingar- og þjónustustofnun í þágu almennings. Spítalinn hefur þríþætt hlutverk, það er þjónusta við sjúklinga, kennsla og rannsóknir. 
Þar starfa um 5.000 starfsmenn í um 4.000 stöðugildum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf.  Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Landspítali er stærsti vinnustaður landsins og rekur og hýsir umfangsmesta 
tölvuumhverfi á landinu með yfir 3000 vinnustöðvar á innra neti, auk yfir 100 
hugbúnaðarkerfa í notkun. Upplýsingatæknisvið hefur umsjón með og annast 
rekstur og viðhald á öllu tölvukerfi Landspítala. 

Upplýsingatæknisvið LSH óskar að ráða duglegt og jákvætt fólk til starfa 
við krefjandi verkefni. Við leitum að hæfum einstaklingum með frum-
kvæði, þjónustulund og góða samskiptahæfileika. Metnaður til að ná 
árangri í starfi er nauðsynlegur. Störfin henta jafnt konum og körlum.

Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar
Þjónustumiðstöð er ein af þremur deildum 
upplýsingatæknisviðs og sér um alla notendaaðstoð 
á búnaði, hugbúnaði og reglubundin rekstrarverkefni.  
Starfsmenn eru í dag um 15, auk fjölda verktaka. 
Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar er yfirmaður 
deildarinnar og heyrir undir sviðsstjóra upplýsinga-
tæknisviðs. 

Helstu verkefni
•	 Stjórnun	á	daglegum	rekstri	deildarinnar
•	 Skilgreininig	þjónustumarkmiða	
	 og	að	tryggja	efndir	þeirra		
•	 Leita	hagræðinga	í	reksti
•	 Leiða	tækninýjungar	til	bættrar	þjónustu	
•	 Stefnumótun	og	þróun	viðskiptatækifæra

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	eða	sambærileg	menntun	
	 á	sviði	upplýsingatækni	ásamt	starfsreynslu
•	 Stjórnunarreynsla	er	æskileg

Sérfæðingur í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Altiris	þjónustuborðskerfi
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Lotus	Notes	umhverfi
•	 Verkefnisaðstoð	innan	LSH	og	við	innleiðingu	
	 og	rekstur	á	tölvukerfum
•	 Vinna	að	framtíðarþróun	tækniumhverfis	spítalans	

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	tölvunarfræði,	verkfræði,	
	 tæknifræði	eða	sambærilegu	æskileg
•	 Reynsla	af	rekstri	netkerfa,	netþjóna,	tölvubúnaðar	
	 og/eða	gagnasafnskerfa	er	nauðsynleg

Verkefnastjóri í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Ráðgjöf	um	val	á	notendavélbúnaði
•	 Umsjón	með	innkaupum	og	skráningu	tölvubúnaðar
•	 Yfirfara	reikninga	fyrir	búnað	og	vinnu	birgja
•	 Tilfallandi	verkefni	í	samráði	við	deildarstjóra	
Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	viðskiptafræði	eða	sambærilegu,
	 ásamt	reynslu	eða	menntun	í	verkefnastjórnun
•	 Umfangsmikil	almenn	tölvukunnátta

Upplýsingar um störfin veita: Björn Jónsson sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs s. 825 5050 og Friðþjófur 
Bergmann deildarstjóri tæknideildar s. 824 5244.  Umsóknum skal skila til skrifstofu starfsmannamála 

Eiríksgötu 5, merkt „Störf á upplýsingatæknisviði“ ekki síðar en 15. október 2007. 
 Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Spennandi störf á upplýsingatæknisviði

Landspítali er þekkingar- og þjónustustofnun í þágu almennings. Spítalinn hefur þríþætt hlutverk, það er þjónusta við sjúklinga, kennsla og rannsóknir. 
Þar starfa um 5.000 starfsmenn í um 4.000 stöðugildum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf.  Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Landspítali er stærsti vinnustaður landsins og rekur og hýsir umfangsmesta 
tölvuumhverfi á landinu með yfir 3000 vinnustöðvar á innra neti, auk yfir 100 
hugbúnaðarkerfa í notkun. Upplýsingatæknisvið hefur umsjón með og annast 
rekstur og viðhald á öllu tölvukerfi Landspítala. 

Upplýsingatæknisvið LSH óskar að ráða duglegt og jákvætt fólk til starfa 
við krefjandi verkefni. Við leitum að hæfum einstaklingum með frum-
kvæði, þjónustulund og góða samskiptahæfileika. Metnaður til að ná 
árangri í starfi er nauðsynlegur. Störfin henta jafnt konum og körlum.

Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar
Þjónustumiðstöð er ein af þremur deildum 
upplýsingatæknisviðs og sér um alla notendaaðstoð 
á búnaði, hugbúnaði og reglubundin rekstrarverkefni.  
Starfsmenn eru í dag um 15, auk fjölda verktaka. 
Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar er yfirmaður 
deildarinnar og heyrir undir sviðsstjóra upplýsinga-
tæknisviðs. 

Helstu verkefni
•	 Stjórnun	á	daglegum	rekstri	deildarinnar
•	 Skilgreininig	þjónustumarkmiða	
	 og	að	tryggja	efndir	þeirra		
•	 Leita	hagræðinga	í	reksti
•	 Leiða	tækninýjungar	til	bættrar	þjónustu	
•	 Stefnumótun	og	þróun	viðskiptatækifæra

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	eða	sambærileg	menntun	
	 á	sviði	upplýsingatækni	ásamt	starfsreynslu
•	 Stjórnunarreynsla	er	æskileg

Sérfæðingur í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Altiris	þjónustuborðskerfi
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Lotus	Notes	umhverfi
•	 Verkefnisaðstoð	innan	LSH	og	við	innleiðingu	
	 og	rekstur	á	tölvukerfum
•	 Vinna	að	framtíðarþróun	tækniumhverfis	spítalans	

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	tölvunarfræði,	verkfræði,	
	 tæknifræði	eða	sambærilegu	æskileg
•	 Reynsla	af	rekstri	netkerfa,	netþjóna,	tölvubúnaðar	
	 og/eða	gagnasafnskerfa	er	nauðsynleg

Verkefnastjóri í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Ráðgjöf	um	val	á	notendavélbúnaði
•	 Umsjón	með	innkaupum	og	skráningu	tölvubúnaðar
•	 Yfirfara	reikninga	fyrir	búnað	og	vinnu	birgja
•	 Tilfallandi	verkefni	í	samráði	við	deildarstjóra	
Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	viðskiptafræði	eða	sambærilegu,
	 ásamt	reynslu	eða	menntun	í	verkefnastjórnun
•	 Umfangsmikil	almenn	tölvukunnátta

Upplýsingar um störfin veita: Björn Jónsson sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs s. 825 5050 og Friðþjófur 
Bergmann deildarstjóri tæknideildar s. 824 5244.  Umsóknum skal skila til skrifstofu starfsmannamála 

Eiríksgötu 5, merkt „Störf á upplýsingatæknisviði“ ekki síðar en 15. október 2007. 
 Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2012. »
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. mars 2012, til 5 ára.  »
Upplýsingar veitir Þórgunnur Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, netfang  »
torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.
Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og  »
vísindavinnu. 
Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala.  »
Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og  »
viðtölum.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, Þórgunni  »
Hjaltadóttur, mannauðsráðgjafa lyflækningasviðs, LSH E-7, Fossvogi.

Hjúkrunardeildarstjóri  
Líknardeild

Starf hjúkrunardeildarstjóra á líknardeild í Kópavogi er laust til 
umsóknar.
Um er að ræða nýja líknardeild sem verður til við sameiningu 
líknardeildarinnar í Kópavogi og líknardeildar aldraðra. Gert er ráð 
fyrir 13 legurúmum en auk þess verða fimm daga rúm og aðstaða fyrir 
dagdeildarsjúklinga. Flestir sjúklinganna eru með illkynja sjúkdóma. 
Lögð er áhersla á að sinna sjúklingum sem þurfa á líknandi meðferð 
að halda óháð aldri. Markmiðið er að bæta lífsgæði sjúklinganna og 
fjölskyldna þeirra.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Sótt er um starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Ef ekki eru 
tök á að sækja um rafrænt má nálgast umsóknareyðublöð hjá LSH mannauðssviði, Eiríksgötu 5. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Sölumaður - Fasteignasala
Heimili fasteignasala óskar eftir að ráða sem fyrst til 
starfa sjálfstæðan fasteignasala eða reynslumikinn 
sölumann.  Algört skilyrði er að viðkomandi hafi 

starfsreynslu við sölu fasteigna. Farið er með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknir sendist á 
netfangið heimili@heimili.is fyrir 15. jan 2012.

Góður sölumaður óskast
Við hjá Íslensku Ölpunum, Faxafeni 8, Reykjavík, leitum 
eftir jákvæðum og góðum sölumanni/verslunarstjóra til starfa 
sem fyrst í framtíðarstarf. Íslensku Alparnir er útivistarverslun 
fyrir fólk á ferðinni, allt frá fjöru til fjalla.

Starfið snýst fyrst og fremst um sölumennsku og að þjónusta 
viðskiptavini

Hæfniskröfur:

• Stundvís, skipulagður og heiðarlegur

• Hefur gaman af sölustörfum

• Hefur gaman af lífinu og er jákvæður

• Stundar eða hefur þekkingu á útivist og skíðavörum

• Góður í mannlegum samskiptum og liðtækur í öllum þeim  
   verkefnum sem tilfalla

• Æskilegur aldur er 25 ára og eldri

Tóbakslaus vinnustaður. Opnunartími verslunarinnar er frá 
10 -18 virka daga og 10 - 16 laugardaga.
 
Vinsamlegast sendið ferilskrá með mynd fyrir 10 janúar 2012 
á netfangið alparnir@alparnir.is merkt 
“GÓÐUR SÖLUMAÐUR”

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.

lÍs en ku

ALPARNIR
s

Faxafeni 8 • 108 RVK. • Sími 534 2727 • e-mail: alparnir@alparnir.is



7. janúar 2012  LAUGARDAGUR

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öflugum starfsmanni í starf viðskiptastjóra á sölusviði.

Helstu verkefni:  Um er að ræða framtíðarstarf á samhentum, traustum 
og metnaðarfullum vinnustað. Öryggismiðstöðin var í 
hópi Fyrirmyndarfyrirtækja VR árin 2010 og 2011. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 
Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið 
atvinna@oryggi.is merkt „Viðskiptastjóri“. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir Daði Þór Veigarsson, 
sviðsstjóri sölusviðs, í síma 570-2400.
  
Umsóknarfrestur er til 17. janúar 2012.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Vakin er athygli á því að allir starfsmenn Öryggis-
miðstöðvarinnar þurfa að skila inn sakavottorði. 

Hæfniskröfur: 

•  Myndun og stýring viðskiptatengsla
•  Kynningar, söluráðgjöf, tilboðsgerð og eftirfylgni
•  Þátttaka í sölu- og átaksverkefnum 

•  Víðtæk reynsla af sölustörfum og gott orðspor 
    um árangur
•  Framúrskarandi samskiptahæfileikar 
•  Drifkraftur ásamt áhuga, vilja og elju til að ná
    árangri í starfi
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
•  Rík þjónustulund og jákvæðni
•  Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta
•  Háskólamenntun er kostur

Viðskiptastjóri
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Öryggismiðstöðin er framsækið og kraftmikið þjónustufyrirtæki sem býður upp á lausnir á sviði 
öryggis og velferðar fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin leitast við að ráða til sín 
framúrskarandi starfsfólk sem sýnir ábyrgð, mikla þjónustulund og frumkvæði í starfi og getur 
þannig stuðlað að framþróun fyrirtækisins. Lögð er áhersla á góða vinnuaðstöðu og tækifæri til 
starfsþróunar innan fyrirtækisins. Mannauðsstefna Öryggismiðstöðvarinnar byggir á gildunum: 
öryggi, kraftur og samheldni.

Contact: Karianne Haugom, Staffing Advisor Jobconnect   |   e-mail: karianne@jobconnect.no   |    www.jobconnect.no

Mechanical engineers, electro engineers, 
PrograMMers/software DeveloPers
Jobconnect is a Norwegian staffing and recruiting agency. We are successfully recruiting qualified personnel from 
abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international companies. We are now searching on 
behalf of:

National Oilwell Varco Norway AS, a worldwide leader in the design, manufacture and sale of comprehensive systems and 
components used in oil and gas drilling and production. The National Oilwell Varco Norway AS headquarter is in Kristiansand, 
with branch offices in Stavanger, Molde, Asker and Arendal and subdivisions in Tønsberg and Trondheim. www.nov.com

• General qualifications and skills:
We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at the same 
time contribute to positive teamwork. Applicants should have a background as engineers (BSc. or 
MSc.). It is also important with good communication skills in English.

• one or more of the followinG points is a plus:
Work experience from oil-related or other relevant technical fields.
Experience and knowledge of hydraulic systems, steering systems, integrated control systems, 
drilling related equipment or systems for offshore drilling rigs.

• we can offer:
Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for 
professional development and competitive conditions.

Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person below. 
Applications without transcripts of grades will not be considered. 

Starf hugbúnaðar-
sérfræðings                                    
hjá Landmælingum Íslands á Akranesi 

Laust er til umsóknar starf hugbúnaðarsérfræðings hjá 
Landmælingum Íslands (LMÍ). Landmælingar Íslands eru 
ríkisstofnun staðsett á Akranesi. Meginhlutverk hennar er 
að sinna landmælingum og vinnslu landupplýsinga ásamt 
vinnu við innleiðingu INSPIRE tilskipunarinnar og laga um 
grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar á Íslandi. Hjá 
stofnuninni  vinna 29 starfsmenn með hæfni sem byggir á 
öflugri liðsheild og hópavinnu. 

Starfssvið:  
• Vinna að vefþjónustum til að veita aðgang að gögnum LMÍ
• Vinna við uppbyggingu og viðhald gagnagrunna fyrir        
   landupplýsingar
• Vinna að lausnum sem samræma notkun landupplýsinga
   hjá opinberum aðilum m.a. á grundvelli INSPIRE tilskipunar
   Evrópusambandsins
• Vinna að lausnum vegna innleiðingar laga um grunngerð
   fyrir stafrænar landupplýsingar á Íslandi
• Vinna við ýmsar sértækar hugbúnaðarlausnir fyrir LMÍ

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun t.d. í tölvunarfræði, verkfræði, kerfisfræði, 
   landupplýsingafræðum eða önnur háskólamenntum sem
   nýtist í starfi
• Reynsla af forritun, gagnagrunnsvinnu og vefþjónustu
• Hæfni í mannlegum samskiptum og skipulögðum
   vinnubrögðum
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi
• Góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til 22. janúar næstkomandi og skulu 
umsóknir er greina frá menntun og reynslu berast til 
Landmælinga Íslands fyrir þann tíma. Gert er ráð fyrir að 
viðkomandi geti hafið störf  1. apríl eða eftir samkomulagi. 
Um er að ræða 100% starf og eru laun samkvæmt 
kjarasamningi opinberra starfsmanna og viðkomandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jensína Valdimarsdóttir, 
starfsmannastjóri  í síma 430 9000 eða með tölvupósti:      
jensina@lmi.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun hefur verið tekin.
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Landmælingar Íslands Stillholti 16-18 - 300 Akranes
Sími 430 9000 - www.lmi.is
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Sölumaður óskast
Ein öflugasta fasteignasala landsins óskar eftir því að ráða vanan 
sölumann til starfa. Menntun sem löggiltur fasteignasali er góður 
kostur.

Á RE/MAX Lind vinnur hæfileikaríkt fólk sem myndar samheldin hóp 
sem leggur sig fram um að veita viðskiptavinum sínum fyrsta flokks 
þjónustu.

Við leggjum áherslu á fagleg vinnubrögð og trausta þjónustu.

Í boði er skemmtilegur vinnustaður og góð vinnuaðstaða.
 
Vinsamlegast hafið samband við Þórarin Jónsson 
thorarinn@remax.is eða Hannes Steindórsson hannes@remax.is

Barnaverndarstofa

Forstöðumaður Stuðla
 
Laus er til umsóknar staða forstöðumanns  
Meðferð ar stöðvar ríksins fyrir unglinga, Stuðla. 
Stuðlar skiptast í lokaða deild og meðferðardeild  
en fyrir hugaðar eru breytingar og frekari þróun á  
þjónustu Stuðla með áherslu á bætta bráða
þjónustu og aukna eftirfylgd.

Forstöðumaður Stuðla heyrir undir Barnaverndar
stofu en ber ábyrgð á starfsmannahaldi,  
með ferð ar starfi, daglegum rekstri og samskiptum 
út á við. Forstöðumaður vinnur í nánu samstarfi við 
barna verndarnefndir og önnur meðferðarheimili 
á vegum Barnaverndarstofu. Einnig er mikilvæg 
samvinna við aðra sérfræðinga og stofnanir, skóla  
og aðra lykilaðila í meðferð og enduraðlögun 
fjölskyldu og barns.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Embættispróf	í	sálfræði.	Háskólamenntun	í		
 félagsráðgjöf, uppeldisfræði eða hliðstætt nám  
 með viðbótarmenntun kemur jafnframt til greina.
•	 Reynsla	af	meðferð	barna	með	alvarlegan	hegð		
 unar og vímuefnavanda og meðferð fjölskyldna  
 þeirra.
•	 Staðgóð	þekking	á	þroskaferli	barna	og	unglinga		
 og kenningum um þroska og hegðunarraskanir.
•	 Áhugi	og	færni	í	að	beita	viðurkenndum	aðferð		
 um svo sem atferlismótun, hugrænni atferlis 
 meðferð, þjálfun í félagsfærni, áhugahvetjandi  
 samtalstækni, fjölskylduráðgjöf og meðferð.
•	 Æskileg	reynsla	af	stjórnun	og	rekstri.
•	 Lögð	er	áhersla	á	samskiptahæfni	og	einstak	
 lingsbundna þætti sem að mati Barnaverndar  
 stofu nýtast í starfi.

Umsóknarfrestur	er	til	23.	janúar	2012.	Æskilegt	er	
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum Barnaverndarstofu 
og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknum skal skila til Barnaverndarstofu, Borgar
túni	21,	105	Reykjavík.	Einnig	má	skila	umsóknum	
rafrænt (ingibjorg@bvs.is).
Nánari upplýsingar veitir forstjóri Barnaverndarstofu 
eða	Halldór	Hauksson	sviðsstjóri	meðferðar-	og	
fóstursviðs í síma 530 2600.

Barnaverndarstofa áskilur sér rétt til að hafna 
öllum umsóknum og framlengja umsóknarfrest 
ef umsækjendur uppfylla ekki skilyrði. Öllum 
umsóknum verður svarað skriflega þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

VAKA
óskar eftir starfsfólki

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

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

Dekkjaþjónusta VarahlutirBifreiðaverkstæði Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Bón og þvottur

Starfsvið:
·  Flutningur bíla og tækja
·  Móttaka flutningsbeiðna
· Umsjón vakataskipulags
· Ábyrgð á ástandi bifreiða
· Uppgjör og reikningagerð

Hæfniskröfur:
· Meirapróf
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi
·  Stundvísi og snyrtimennska
·  Góð mannleg samskipti
·  Öguð vinnubrögð
· Tölvukunnátta

Deildarstjóri 
akstursdeildar

Starfsvið:
· Birgðabókahald
· Tímaskráningar
· Daglegt uppgjör
· Afstemmingar á sölu

Hæfniskröfur:
· Navison kunnátta
· Birgðabókhald
· Góð kunnátta á Excel
· Sjálfstæð vinnubrögð
· Samskiptahæfni

Skrifstofustjóri

Við bjóðum: Fjölbreytt verkefni, gott starfsumhverfi og vel samkeppnishæf laun

Heilbrigðisfulltrúar - Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

Umhverfis- og samgöngusvið

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

Laust er til umsóknar starf heilbrigðisfulltrúa hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Matvælaeftirliti auk afleysingastarfa hjá Matvælaeftirliti og 
Umhverfiseftirliti. 

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af fagsviðum borgarinnar og samanstendur af skrifstofum Samgöngumála, Neyslu 
og úrgangs og Náttúru og útivistar, auk Staðardagskrár 21, Bílastæðasjóði og Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur sem skiptist í tvær deildir: 
Umhverfiseftirlit og Matvælaeftirlit auk þess sem Heilbrigðiseftirlitið sér um vöktun umhverfisgæða og hundaeftirlit.

Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilnæm lífsskilyrði og vernda heilnæmt og ómengað umhverfi og 
tryggja sem kostur er að neysluvatn og matvæli borgarbúa séu örugg og heilnæm

Starf í boði er hjá Matvælaeftirliti sem sér um eftirlit með matvælum í fyrirtækjum og stofnunum, útgáfu starfsleyfa, umsagnir, fræðslu og 
sinnir kvörtunum, ásamt öðrum verkefnum. Afleysingastöður taka til tímabundinna starfa bæði hjá Matvælaeftirliti og Umhverfiseftirliti.  
Deildarstjóri er næsti yfirmaður.

Starfið felst m.a. í:
	 •	 Að	hafa	reglubundið	eftirlit	með	starfsleyfisskyldum	fyrirtækjum	í	samræmi	við	lög	nr.	7/1998	um	hollustuhætti	og	mengunar-
	 	 varnir,	lög	um	matvæli	nr.	93/1995	og	reglugerðum	skv.	þeim.
	 •	 Að	sinna	skráningum,	skýrslugerð	og	bréfaskriftum,	sinna	kvörtunum	og	annast	fræðslu.	Beita	þvingunarúrræðum	í	samráði	við
  deildarstjóra.
	 •	 Sinna	öðrum	verkefnum	samkvæmt	fyrirmælum	deildarstjóra.
	 •	 Að	vinna	með	hópi	sérfræðinga	Heilbrigðiseftirlitsins.	

Menntunar- og hæfniskröfur: 
	 •	 Háskólamenntun	á	sviði	heilbrigðisvísinda,	raunvísinda,	umhverfisfræða	eða	sambærileg	menntun.
	 •	 Afburðahæfni	í	mannlegum	samskiptum,	sveigjanleiki	og	samstarfshæfni.	Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	vel	undir	álagi.
	 •	 Jákvæðni,	samviskusemi	og	vilji	til	að	takast	á	við	fjölbreytt	og	krefjandi	verkefni.
	 •	 Sjálfstæði,	frumkvæði	og	skipulagshæfileikar.
	 •	 Góð	hæfni	að	tjá	sig	á	rituðu,	jafnt	sem	töluðu	máli.
	 •	 Réttindi	til	að	starfa	sem	heilbrigðisfulltrúi	eru	æskileg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Félags íslenskra náttúrufræðinga og Reykjavíkurborgar.

Nánari	upplýsingar	veitir	Helga	Björg	Ragnarsdóttir	starfsmannastjóri,	Rósa	Magnúsdóttir	deildarstjóri	og	Óskar	Ísfeld	Sigurðsson,	
deildarstjóri Matvæleftirlits, Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur hjá Umhverfis- og samgöngusviði  Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, frá 
kl.	9-16	í	síma	411	1111.

Sótt	er	um	störfin	á	heimasíðu	Reykjavíkurborgar	undir	flipanum	Störf	í	boði.	Umsóknarfrestur	er	til	23.	janúar	2012.

Reykjavík	6.	janúar	2012	
Umhverfis-	og	samgöngusvið		Reykjavíkurborgar/	Heilbrigðiseftirlit	Reykjavíkur.
Borgartún	12-14	105	Reykjavík	www.reykjavik.is
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Mata hf. • Sundagörðum 10 • 104 Reykjavík

Starfssvið:
• Uppröðun í verslunum á vörum fyritækisins.
• Birgðartalningar í verslunum.
• Útkeyrsla.
• Almenn lagerstörf.

Við óskum eingöngu eftir starfsmanni sem er 
vanur á þessu sviði og íslenskumælandi.

Einnig óskum við eftir að ráða Bílstjóra.

Starfssvið:
• Útkeyrsla
• Tiltekt pantana
• Almenn lagerstörf 

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur 
góða þjónustulund, getur sýnt frumkvæði, er  skipu-
lagður og sveigjanlegur og hefur hæfileika í mann-
legum samskiptum.

Mata/Salathúsið er rótgróin heildsala sem sérhæfir 
sig í dreifingu á ávöxtum,grænmeti og salötum.

Áhugasamir sendið inn skriflegar umsóknir á 
netfangið steinar@mata.is

Mata hf/Salathúsið 
óskar að ráða starfs-
mann við uppraðanir 
í verslanir ofl.

Fríar ferðir eru til og frá Reykjavík (Rauðavatn) til og frá vinnu. 
Heilsufæði, frír aðgangur að baðhúsi og tækjasal ásamt góðum 
vinnufélögum sem sameiginlega skapa góðan vinnustað. 

Nánari upplýsingar fást hjá Ólafi Sigurðssyni 
framkvæmdastjóra, olafur@hnlfi.is, sími 896 5557 eða Erlu 
Gerði Sveinsdóttur yfirlækni, erla@hnlfi.is sími 860 1950.

Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2012. Umsóknir með ferilskrá 
sendist til: HNLFÍ - starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 810 
Hveragerði eða aldis@hnlfi.is.

Öllum umsóknum verður svarað.

við Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði
Læknir óskast til starfa 

Læknir óskast til starfa við Heilsustofnun NLFÍ (HNLFÍ) í fullt starf eða hlutastarf. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

HNLFÍ nær yfir breitt svið endurhæfingar og heilsueflingar og þar er lögð rík áhersla á að 
auka og efla þátt hugtakanna heilbrigði og heilsuvernd í umræðu og verkum.

Í 56 ára sögu starfseminnar hefur HNLFÍ forðast kennisetningar sem ekki standast 
vísindalega gagnrýni. Margskonar sérmenntun lækna nýtist til starfsins.

Við erum að leita að þér! 
HVort sem þú ert karl eða  
kona þá Viljum Við fá þig í Vinnu

Vefforritari

Ef svarið er já við flestum af þessum spurningum þá  

sendu okkur línu. 

Við erum mjög hratt vaxandi fyrirtæki sem sérhæfir sig í 

verkefnum fyrir ferðaþjónustuna. Við erum flottur hópur  

sem vinnur þétt saman og elskum að vera í vinnunni.  

Við erum ODIN Software. Okkur vantar einn í hópinn sem er  

vefforritari og vill vera með okkur að gera flottustu ferðaþjónustu 

vefi á markaðnum.

ODIN Software er ört vaxandi hugbúnaðarfyrirtæki sem vinnur eingöngu 

lausnir fyrir ferðaskrifstofur og ferðaþjónustu fyrirtæki á íslandi og erlendis. 

Við erum leiðandi á þessum markaði á íslandi og ætlum okkur að verða 

leiðandi á þessu sviðið á alþjóðlegan mælikværða innan mjög fárra ára.

Fyrirspurnir má senda á odin@odinsoftware.is

Umsóknum ásamt starfsferilskrá þarf að skila fyrir miðnætti 13. janúar 2012 

á odin@odinsoftware.is

svarar þú þessum spurningum játandi?

Ert þú vefforritari?

Langar þig að vinna í vaxandi fyrirtæki í góðum hópi?

Spilar þú Pool?

Finnst þér gaman að hlusta á tónlist?

Getur þú unnið að mörgum verkefnum í einu?

Finnst þér cool að tala um HTML, CSS og JavaScript?

Veist þú hvað Umbraco er?

Langar þig að skipta um vinnu?

•

•

•

• 

•

•

•

• 

Góðir liðsmenn
ÓSKAST!

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum 
sem hafa áhuga á að starfa í krefjandi 
starfsumhverfi þar sem hugmyndaauðgi, 
þekking og kunnátta starfsmanna skipta sköpum.

Við hjá Expo auglýsingastofu leggjum höfuðáherslu á að þjóna 
viðskiptavinum okkar eins vel og kostur er því við trúum því að 
öflug samvinna og ánægðir viðskiptavinir skili árangursríkustu 
auglýsingunum. Síðustu tíu ár hefur Expo þjónað mörgum af 
stærstu fyrirtækjum landsins og hjálpað þeim að auka 
markaðshlutdeild sína ár frá ári. Nánari upplýsingar 
um helstu verkefni Expo má finna á www.expo.is

Umsóknir sendast á expo@expo.is fyrir 16. janúar nk. Nánari upplýsingar í síma 690-1070.

Vefforritari
Starfssvið:

•	 Þátttaka í stefnumótun vefmála.

•	 Þróun og innleiðing á nýjum 
 veflausnum.

•	 Vefgreining og leitarvélabestun.

•	 Almenn vefstjórn á vefjum  
 fyrirtækisins.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 menntun á sviði tölvunarfræða 
 eða sambærilegt.

•	 reynsla og áhugi á PHP, XHTml, 
 Css og Js skilyrði.

•	 Þekking á joomla og/eða öðrum 
 vefumsjónarkerfum.

•	 Þekking á hlutbundinni högun 
 (mVC) kostur.

•	 myndvinnsluhæfileikar 
 (photoshop) kostur.

•	 Frumkvæði, vinnusemi 
 og sjálfstæð vinnubrögð.

•	 Hæfni í mannlegum samskiptum.

Tengill
Starfssvið:

•	 Umsjón viðskiptatengsla
 stofunnar við viðskiptavini. 

•	 Verkefnastjórnun.

•	 Tilboðs- og samningagerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 Háskólamenntun sem nýtist 
 í starfi.

•	 Þekking á auglýsinga- og 
 prentmarkaði skilyrði.

•	 Framúrskarandi samskiptahæfni.

•	 Þjónustulund, drifkraftur 
 og léttleiki.

•	 Frumkvæði, skipulagshæfni 
 og metnaður.
 

Sjónvarp
Starfssvið:

•	 sjónvarpsgrafík og klipping 
 fyrir sjónvarp.

•	 Hreyfimyndahönnun.

•	 Hljóðvinnsla fyrir útvarp.

•	 Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 menntun sem nýtist í starfi.

•	 Þekking og reynsla af After
 effects, Final Cut Pro, Pro Tools, 
 Flash, Photoshop, illustrator 
 og indesign.

•	 Vinnusemi og hæfni í 
 mannlegum samskiptum.

•	 Frumkvæði, nákvæmni 
 og sjálfstæði í starfi.

sÍmi: 515 4300
www.expo.is



Elskar þú tækni?

tækni

Ertu góður í IP umhver� og kannt á símker�?
Vegna aukinna verkefna leitar Svar tækni að hæleikaríkum 
aðila með frábært þjónustuviðhorf og þekkingu á IP sím-
kerfum og IP öryggismyndavélum

Star�ð felur í sér
-  Uppsetningu og rekstur símkerfa fyrir viðskiptavini
-  Umsjón með hýsingarumhver� símkerfa
-  Aðkoma að rekstri og uppsetningu á myndavélakerfum á IP lagi.
-  Önnur dagleg þjónustuverkni sem falla til

Hæfnis og menntunarkröfur
-  Framúrskarandi viðhorf til þjónustu og mannlegra samskipta
-  Umtalsverð þekking og reynsla á Microsoft og Linux  stýrikerfum
-  Þekking á shell forritun er ótvíræður kostur
-  Áhugi á að tileinka sér nýja tækni
-  Tölvufræðimenntun og/eða námskeið með vottuðum gráðum æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar 2012.
Umsóknum, með góðri ferilskrá, skal senda á netfangið
umsokn@svar.is

ER AÐ LEITA...

mj   dd
opið dag & nótt

Við fengum frábærar móttökur við sólarhringsopnun 
okkar í Nettó Mjódd og vegna aukinna umsvifa
óskum við því eftir öflugu starfsfólki 20 ára og eldra  
á kvöld og næturvaktir.

Um er að ræða líflegt og krefjandi starf hjá góðu  
og traustu fyrirtæki. Starfið er frábært fyrir  
háskólanema sem vilja vinna á kvöldin, nóttunni  
eða um helgar. 
 

Umsóknir sendist á mjodd@netto.is.
Allar nánari upplýsingar veitir Bjarki Þór Árnason,
verslunarstjóri í síma 895-0616
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar nk.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nettó mjódd
opið dAg og Nótt 
frAmVegis

	 	 	

	
	
	

KÓPAVOGSBÆR

KÓPAVOGSBÆR

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Aðstoðarleikskólakennari við leikskólann Grænatún
Leikskólakennari	í sérkennslu við leikskólann Marbakka
Leikskólakennari við leikskólann Efstahjalla
Stærðfræðikennari við Hörðuvallaskóla
Skólaliði í dægradvöl við Hörðuvallaskóla
Skólaliði í dægradvöl við Lindaskóla
Starfsmaður við ræstingu við leikskólann Rjúpnahæð
Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar  www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst á www.kopavogur.is

LAUS STÖRF

ÍsAm er eitt stærsta og öflugasta markaðs-og framleiðslufyrirtæki landsins á neytendavörumarkaði.  
ÍsAm á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Kexsmiðjuna og Frón auk þess sem fyrirtækið hefur 
umboð fyrir heimsþekkt vörumerki eins og Gillette, Duracell, Pampers, Always, Ariel, BKI, Finn 
Crisp, Oscar, Marlboro, Ping ofl.  Hjá fyrirtækinu starfa 330 manns.  Stefna ÍsAm er að ráða fólk 
með rétta blöndu af hæfni, menntun, persónuleika og metnaði til að ná árangri.

Íslensk Ameríska • Tunguháls 11 • 110 Reykjavík • Sími 522 2700 • www.isam.is

Vörukynningar
- Skipulagning og framkvæmd

Við leitum að öflugum aðila til að skipuleggja, undirbúa og framkvæma 
vörukynningar/fræðslu í verslunum.  Um er að ræða fjölbreytt, krefjandi 
og skemmtilegt starf með c.a. 50% starfshlutfall.  Sveigjanlegur vinnutími 
að hluta en kynningarnar sjálfar eru yfirleitt fim-sun c.a. 4 klst pr. dag.

Helstu verkefni
•  Skipulagning á kynningum með vörumerkjastjóra og sölustjóra
•  Samskipti við verslanir við skipulagningu og framkvæmd
•  Afla sér þekkingar á vörum/markaði og geta miðlað því á faglegan hátt
•  Kynna vörur og fræða viðskiptavini í verslunum
•  Skýrslugerð og eftirfylgni áætlana

Menntunar og hæfniskröfur
•  Söluhæfileikar og kostur ef reynsla af sölu og kynningum 
•  Framúrskarandi hæfileikar í mannlegum samskiptum
•  Skipulagshæfileikar, áreiðanleiki og stundvísi
•  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Gilt bílpróf og bíl til umráða

Nánari upplýsingar veitir Helga B.Helgadóttir starfsmannastjóri í síma  
522 2700.  Umsóknir skulu sendast á póstfangið helga@isam.is eða 
bréfleiðis til ÍsAm, Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík, fyrir 15.janúar.
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Umsóknarferli fyrir árið 2012
Kraumur tónlistarsjóður auglýsir eftir umsóknum fyrir 
verkefni á sviði íslenskrar tónlistar sem ráðgert er að 
eigi sér stað árið 2012. 

Tónlistarmenn og hljómsveitir úr öllum geirum 
tónlist ar geta sótt um stuðning fyrir sín verkefni.
Umsóknarferlið er einnig opið fyrir viðburði og 
fræðslu verkefni. Umsækjendum er bent á að kynna 
sér markmið og samþykktir sjóðsins, og frekari 
upplýsingar um umsóknarferlið, á vefsíðu hans. 
Framkvæmdastjóri Kraums veitir frekari upplýsingar 
og ráðgjöf er varðar umsóknarferlið.

Kraumur er sjálfstæður sjóður og starfsemi á vegum 
Auroru velgerðasjóðs. Kraumur hefur það megin
hlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst 
með stuðningi og faglegri aðstoð við unga listamenn, 
auðvelda þeim að vinna að listsköpun sinni og koma 
verkum sínum á framfæri innanlands sem utan. 

Allar umsóknir skulu innihalda
 Yfirlit yfir verkefnið og markmið þess
 Fjárhagsáætlun og upphæð sem sótt er um
 Æskileg fylgigögn s.s. tónlist og ferilskrá 
 Netfang og símanúmer umsækjanda

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar.

Auglýst er sérstaklega eftir umsóknum fyrir verkefni 
sem eru ekki hafin áður en úthlutað er úr sjóðnum. 
Úthlutað verður um miðjan mars.
Umsóknum skal skila bréfleiðis: 

Kraumur tónlistarsjóður
PO Box,  124, 121 Reykjavík

Frekari upplýsingar: www.kraumur.is 

Styrkir Námskeið

Ertu í hljóði?

Starfar þú við upptökur,
hljóðvinnslu eða mögnun
og hefur gert í nokkur ár?

Kynningarfundur um raunfærnimat í
hljóðvinnslu verður haldin á Stórhöfða 27
mánudaginn 16. janúar 2012 kl. 17:00.
(Gengið inn Grafarvogs megin)

Markmið með raunfærnimatinu er að
meta færni í hljóðvinnslu og gefa út
staðfestingu á henni.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á
heimasíðu Fræðsluskrifstofu
rafiðnaðarins www.fsraf.is

eða í síma 580 5252

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín

Hagasmára 1
201 Kópavogi
sími 512 8900 
reginn@reginn.is

Líkamsræktarstöð 
í Egilshöll

Rekstrartækifæri

Fullbúin líkamsræktarstöð 
Um er að ræða spennandi rekstrartækifæri fyrir 
einstaklinga eða hóp sem vilja hefja eigin rekstur með 
lágmarks fjárbindingu. Í boði er aðstaða, tæki og 
búnaður undir líkamsræktarstöð í um 1.300 m2 húsnæði 
með möguleika á viðbótar útiaðstöðu. Fjölbreytt 
líkamsræktartæki geta fylgt s.s. hlaupabretti, skíðavélar, 
spinninghjól, handlóð o.s.frv. 

Egilshöllin í Grafarvogi 
Egilshöllin er stærsta afþreyingar- og íþróttamiðstöð
á landinu með knattspyrnuvelli, íþróttasal, skautahöll, 
skotæfingasvæði, kvikmyndahúsi og keiluhöll. Daglega 
heimsækja á milli 2.500 og 4.000 manns Egilshöll.

Nánari upplýsingar veita Gunnar Jónatansson  
(s. 664 6550, gunnar@egilshollin.is) og Ólafur 
Jóhannsson (s. 824 6703, olafur@atvinnueignir.is)

Til leigu fullbúin líkamsræktarstöð 
tilbúin til afhendingar metnaðarfullum 

aðila sem vill hefja eigin rekstur.

reginn.is
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ÚTBOÐ Á AFHENDINGU OG 
FORGANGSAFHENDINGU Á 

ELDSNEYTI FYRIR VARAAFLSTÖÐVAR
Verne Real Estate II ehf. óskar eftir tilboði, annars 
vegar í afhendingu og hins vegar í forgangsþjónustu 
við afhendingu í neyðartilfellum á vélaolíu/litaðri 
díselolíu til reksturs varaaflstöðva við gagnaver Verne 
að Ásbrú í Reykjanesbæ.

Útboðsgögn eru tiltæk á ensku og fást afhent á raf
rænu formi frá birtingu auglýsingar þessarar með því 
að hafa samband við Helga Helgason í síma 5130025 
á skrifstofutíma eða með því að senda tölvupóst á 
proposals@verneglobal.com. Útboðsgögnin innihalda 
nánari lýsingu og útboðsskilmála. Gefa skal upp nafn 
tilboðsgjafa, nafn tengiliðs, símanúmer og tölvupóst
fang.

Tilboðunum skal skilað á ensku fyrir kl. 16:00 
þann 19. janúar 2012, sjá nánari leiðbeiningar í 
útboðsgögn um. Tilboðin verða opnuð þann 20. janúar 
kl. 10:00  2012 að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska að skrifstofu félagsins, Valhallarbraut 868 
að Ásbrú í Reykjanesbæ.

Atvinnutækifæri/Viðskiptatækifæri
 
Til sölu þekktur og vinsæll veitingastaður í heilsugeiranum. 
Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja starfa sjálfstætt. Gott verð! 
Áhugasamir sendi email á: reykjavik_101@yahoo.com               
Fullum trúnaði heitið.

Útboð á Veiðirétti
A-deild Veiðifélags Skjálfandafljóts óskar eftir tilboðum í lax- og
silungsveiði á starfssvæði félagsins árin 2012 til 2015, að báðum
árum meðtöldum.
Um er að ræða 6 laxveiðistangir og 10 silungsveiðistangir.

Umsjónarmaður útboðsins er Gunnar Sólnes hrl., Lögheimtan-
Pacta, Hafnarstræti 91-95, 600 Akureyri, sími: 440 7900, farsími 
669 7964, netfang gsol@pacta.is

Útboðsgögn fást hjá honum gegn greiðslu kr. 25.000.
Tilboðum skal skila fyrir 16. janúar 2012, kl. 12.00, þá verða
tilboðin opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Forval nr. 20069
Skjalakerfi og kerfi fyrir 

ábendingar, úrbótaverkefni 
og innri úttektir

Landsvirkjun óskar eftir þátttöku í samnings-
kaupaferli vegna kaupa á eftirfarandi kerfum:

 Kerfislausn 1: Skjalakerfi fyrir almenn skjöl og
  gæðaskjöl fyrirtækisins.

 Kerfislausn 2: Kerfi fyrir ábendingar og útbóta-
  verkefni ásamt innri úttektum. 

Heimilt er að bjóða í báðar fyrrgreindar kerfislausnir 
eða aðeins aðra þeirra.  Leitað er eftir heildstæðri 
lausn sem uppfyllir þarfir fyrirtækisins og getur 
þróast með því. 

Innkaupin fara fram með svokölluðu samnings-
kaupaferli. Í samningskaupaferlinu taka þátt þeir 
bjóðendur sem valdir eru á grundvelli forvals.

Afhendingarstaður er höfuðstöðvar fyrirtækisins að 
Háaleitisbraut 68. Stefnt er að gangsetningu kerfanna 
eigi síðar en í maí 2012.

Forvalsgögn á íslensku eru til afhendingar í móttöku 
Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, 
gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 3.000 fyrir 
hvert eintak.

Óskum um þátttöku í samningskaupaferli skal skila á 
sama stað fyrir klukkan 11.00 föstudaginn 20. janúar 
2012 þar sem nöfn umsækjenda verða lesin upp að 
viðstöddum þeim þátttakendum sem þess óska.

ÚTBOÐ

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

Endurbætur á raflögnum í byggingum  
nr. 44, 126-128 og 286 og lögnum  

í byggingu nr. 286  
Keflavíkurflugvelli 
ÚTBOÐ NR. 15183 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, óskar 
eftir tilboðum í framkvæmdir við breytingar á rafkerfum byg-
ginga innan öryggissvæðis Keflavíkurflugvallar. Í þessum áfanga 
felst verkið í að breyta raflögnum í  tilgreindum byggingum og 
laga þær að gildandi reglugerð um raforkuvirki og ÍST: 200:2006 
– Raflagnir bygginga. Skipta skal um rafbúnað, innlagnarefni, 
tengla, rofa, lampa, setja upp og tengja nýjar töflur og breyta 
lömpum.  Þá skal breyta vatnslögnum og búnaði fyrir núverandi 
loftræsisamstæður og setja upp nýtt stýrikerfi og stjórnbúnað 
fyrir núverandi loftræsikerfi. Byggingar eru geymslu- og 
skrifstofuhúsnæði á einni hæð og sérvarið varnarmannvirki á 
tveimur hæðum og eru misstórar frá um 140 m² til 2.000 m² að 
stærð. Byggingar þessar eru skammt suður af byggingu nr. 615 
sem stendur við veg að nafni Þjóðbraut. Fara þarf inn um vaktað 
hlið til þess að komast á verkstað og skulu starfsmenn verktaka 
fá aðgangsheimild inn á vinnusvæðið og fylgja öryggiskröfum 
Landhelgisgæslu Íslands og þeim reglum sem gilda á öryggis- og 
varnarsvæðum. 

Helstu magntölur eru: 
Aftengja og fjarlægja: 
Aðaltöflur og rafbúnað í greinatöflum 16 stk 
Rofa, tengla og nema 660 stk 
Ljós, lampa, rofa  og reykskynjara 390 stk   
Lampabúnaður fjarlægður úr ljósum 520 stk 
Mótorar, dælur, viftur, spennar og tæki 20 stk 

Nýr búnaður, uppsetning og breytingar : 
Aðaltafla og heimtaug 5 stk 
Greinatöflur 9 stk 
Pípur 160 metrar 
Tenglar og rofar 500 stk 
Strengir 840 metrar 
Ídráttavír 1.580 metrar 
Ýmiss búnaður fyrir loftræsikerfi  o.fl. 20 stk 
Lampar 315 stk
Breyta lömpum 153 stk 

Vettvangsskoðun verður haldin 17. janúar 2012, kl. 10:00 til 11:00 
að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 30. apríl 2012. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með miðvikudeginum 11. 
janúar 2012. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 24. janúar 2012, kl. 15:00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Um er að ræða viðbyggingu á tveimur hæðum, um 510 fer
metrar og 2076 rúmmetrar að stærð. Byggingin er steinsteypt, 
einangruð og múrhúðuð að innan en múrhúðuð að utan á 
hefðbundinn hátt. Þak er stólað valmaþak ofan á einangraðri 
steyptri plötu. Innveggir eru ýmist steinsteyptir og múraðir 
burðarveggir eða hljóðeinangraðir gipsveggir. Skila skal bygg
ingunni fullfrágenginni að utan og innan en lóðinni í kringum 
hana skal skila grófjafnaðri.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. september 
2012.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 5.000 á bæjarskrif
stofum Fjallabyggðar, Gránugötu 24, 580 Siglufirði frá og með 
þriðjudeginum 10. janúar 2012. Tilboðin verða opnuð á sama 
stað hjá bæjartæknifræðingi Fjallabyggðar fimmtudaginn 26. 
janúar 2012 klukkan 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum  
sem þess óska.

Útboð
Fjallabyggð óskar eftir 
tilboðum í stækkun 
grunnskóla Fjallabyggðar 
við Tjarnarstíg 3 í Ólafsfirði.

ÚTBOÐ

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

15152 - Hönnunarsamkeppni  
fangelsis á Hólmsheiði í Reykjavík

  
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Innanríkisráðuneytisins býður til 
opinnar hönnunarsamkeppni (framkvæmdasamkeppni) um bygg
ingu nýs fangelsis á Hólmsheiði í Reykjavík. 
Um er að ræða nýtt gæsluvarðhalds og móttökufangelsi með deild 
fyrir kvenfanga, aðstöðu fyrir  afplánun skemmri fangelsisrefsinga 
og vararefsinga á Hólmsheiði í Reykjavík. Fangelsisbyggingin verður 
með 56 fangarýmum og  u.þ.b. 3.700 m² að stærð. 
Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 30. 
janúar 2012 en því síðara 26. mars 2012.  Skilafrestur tillagna er 16. 
apríl 2012, fyrir kl. 16:00 hjá Ríkiskaupum. 
Veitt verða þrenn verðlaun að heildarfjárhæð 10 milljónir kr. 
Gert er ráð fyrir að hönnun verði lokið og útboðsgögn tilbúin fyrri 
hluta árs 2013 og að framkvæmdir hefjist vorið 2013 og þeim verði 
lokið vorið 2015. 
Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og er 
auglýst á EESsvæðinu. 

Nánari upplýsingar er að finna í samkeppnislýsingu sem er 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is útboðsnúmer 15152.  
Til að nálgast ítargögn verður að skrá sig til þátttöku á vefnum en 
gögn verða einnig fáanleg, gegn framvísun staðfestingar á þátttöku 
og  3.500, kr. greiðslu, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykja
vík. Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga frá kl. 9:00 – 15:00. 

ÚTBOÐ

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

15164 -Hönnunarsamkeppni 
Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur   

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Háskóla Íslands býður til opinnar 
hönn unarsamkeppni (framkvæmdasamkeppni) um byggingu fyrir 
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum. 
Um er að ræða u.þ.b. 4000 m² byggingu, en þar af er um 1000 
m² bílageymsla neðanjarðar, sem hýsa mun Stofnun Vigdísar 
Finnboga dóttur í erlendum tungumálum og er staðsett vestan 
Suðurgötu í Reykjavík. 
Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 19. 
janúar 2012 en því síðara 7. mars 2012.  Skilafrestur tillagna er 22. 
mars 2012, fyrir kl. 16:00 hjá Ríkiskaupum. 
Veitt verða þrenn verðlaun að heildarfjárhæð 10 milljónir kr. 
Gert er ráð fyrir að hönnun verði lokið og útboðsgögn tilbúin í 
janúar 2013 og að framkvæmdir hefjist í maí 2013 og þeim verði 
lokið í ágúst 2014. 
Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og er 
auglýst á EES. 

Nánari upplýsingar er að finna í samkeppnislýsingu sem er 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is útboðsnúmer 15164.  
Til að nálgast ítargögn verður að skrá sig til þátttöku á vefnum en 
gögn verða einnig fáanleg, gegn framvísun staðfestingar á þátttöku 
og  3.500,- kr. greiðslu, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykja-
vík. Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga frá kl. 9:00 – 15:00. 

Til sölu

Útboð

 alla sunnudaga 
klukkan 16.   

Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 
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Auglýsing um 
Framkvæmdasjóð aldraðra

 
Samstarfsnefnd um málefni aldraðra auglýsir eftir um-
sóknum um framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra 
fyrir árið 2011. Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 
2011. Hlutverk Framkvæmdasjóðs aldraðra er að 
stuðla að uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu um 
allt land. 
Sjóðurinn starfar samkvæmt lögum um málefni 
aldraðra nr. 125/1999 og reglugerð nr. 1/2011. Sam-
starfsnefnd um málefni aldraðra fer með stjórn 
sjóðsins og gerir tillögur til velferðarráðherra um út-
hlutun úr honum. 

Heimilt er að veita framlag úr Framkvæmdasjóði 
aldraðra til eftirtalinna verkefna. 
1. Bygginga þjónustumiðstöðva aldraðra og 
 dagvista.
2. Bygginga dvalarheimila og sambýla.
3. Bygginga hjúkrunarheimila eða hjúkrunarrýma á  
 öldrunarstofnunum. 
4. Til nauðsynlegra endurbóta og breytinga á 
 húsnæði stofnana sbr. lið 1-3. 
5. Annarra verkefna sem stuðla að uppbyggingu  
 öldrunarþjónustu. 

Við ákvörðun um úthlutun verður höfð hliðsjón af 
stefnu velferðarráðherra í öldrunarmálum einkum 
varðandi fækkun fjölbýla á hjúkrunarheimilum. 
Skilyrði fyrir framlögum til byggingaframkvæmda, 
nauðsynlegra endurbóta og breytinga á húsnæði er 
að framkvæmdir taki mið af viðmiðum velferðar-
ráðuneytis um skipulag hjúkrunarheimila. 
Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2011. Umsóknum 
skal skila til velferðarráðuneytisins, Hafnarhúsinu v/
Tryggvagötu, 150 Reykjavík, á eyðublöðum sem þar 
fást. Eyðublöðin má einnig nálgast á vef ráðuneyti-
sins: velferdarraduneyti.is

Samstarfsnefnd um málefni aldraðra

Framlög úr 
Framkvæmdasjóði aldraðra árið 2012
5. janúar 2012
Samstarfsnefnd um málefni aldraðra auglýsir eftir  
umsóknum um framlög úr Framkvæmdasjóði 
aldraðra fyrir árið 2012. Hlutverk Framkvæmdasjóðs 
aldraðra er að stuðla að uppbyggingu og efla öldrun
arþjónustu um allt land.

Sjóðurinn starfar samkvæmt lögum um málefni 
aldraðra nr. 125/1999 og reglugerð nr. 1/2011 um 
Framkvæmdasjóð aldraðra með áorðnum breyting
um, sbr. reglugerð nr. 1269/2011. Samstarfsnefnd 
um málefni aldraðra fer með stjórn sjóðsins og gerir 
tillögur til velferðarráðherra um úthlutun úr honum. 
Vísað er til reglugerðarinnar varðandi upplýsingar 
um þau verkefni sem heimilt er að veita framlög til. 

Við ákvörðun um úthlutun verður stefna velferðar
ráðherra í öldrunarmálum höfð til hliðsjónar, ein
kum varðandi fækkun fjölbýla á hjúkrunarheimilum. 
Skilyrði fyrir framlögum til byggingaframkvæmda, 
nauðsynlegra endurbóta og breytinga á húsnæði er 
að framkvæmdir taki mið af viðmiðum velferðar
ráðuneytis um skipulag hjúkrunarheimila. 

Umsóknum ber að skila fyrir 1. febrúar 2012. Að gef
nu tilefni er vert að benda á mikilvægi þess að vanda 
til umsókna og skila nauðsynlegum upplýsingum og 
fylgiskjölum innan tilskilins frests þar sem það getur 
haft áhrif á afgreiðslu umsóknar. Ekki verður tekið 
við gögnum eftir að umsóknarfrestur er liðinn. 

Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að skila 
umsóknum rafrænt á umsóknavef Stjórnarráðsins 
http://umsokn.stjr.is Aðgangur að umsóknavefnum er 
gefinn á kennitölu umsækjanda eða tengiliðar hans. 
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Þorvaldsdóttir, sér
fræðingur í velferðarráðuneytinu, í síma 545 8100. 
Einnig má senda fyrirspurn í tölvupósti 
á postur@vel.is

Samstarfsnefnd um málefni aldraðra

Húsaleigubætur
Athygli er vakin á að samkvæmt lögum um húsaleigubætur nr. 
138/1997 skal endurnýja umsókn um húsaleigubætur árlega í 
upphafi árs og gildir umsóknin til ársloka.
Umsækjendur um húsaleigubætur í Reykjavík eru minntir á að 
skila umsókn fyrir árið 2012 til Þjónustumiðstöðva Reykjavíkur
borgar í síðasta lagi 16. janúar næstkomandi.

Þeir sem eiga lögheimili í Vesturbæ hafi samband við Þjónustu
miðstöð Vesturbæjar, Hjarðarhaga 4547, sími 411 1700. 

Þeir sem eiga lögheimili í Miðbæ eða Hlíðum hafi samband 
við Þjónustumiðstöð Miðborgar / Hlíða, Skúlagötu 21, sími 411 
1600.

Þeir sem eiga lögheimili í Laugardal eða Háaleiti hafi samband 
við Þjónustumiðstöð Laugardals / Háaleitis, Síðumúla 39, sími 
411 1500.

Þeir sem eiga lögheimili í Breiðholti hafi samband við 
Þjónustu miðstöð Breiðholts, Álfabakka 12, sími 411 1300.

Þeir sem eiga lögheimili í Árbæ, Grafarholti eða Norðlingaholti 
hafi samband við Þjónustumiðstöð Árbæjar / Grafarholts, 
Hraunbæ 115, sími 411 1200.

Þeir sem eiga lögheimili í Grafarvogi eða Kjalarnesi hafi  
samband við Þjónustumiðstöð Grafarvogs, Gylfaflöt 5,  
sími 4111400.

Sviðsstjóri Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

 

LAUST STARF 

D R Ó M I 
LÁGMÚLI 6      108 REYKJAVÍK      SÍMI 540-5000 

 

Drómi hf er eignarhaldsfélag þrotabús SPRON 
sem stofnað var samkvæmt ákvörðun 
Fjármálaeftirlitsins. Hjá félaginu starfa um 50 
manns. 

Starfsmaður á lánasviði 
Helstu verkefni: 

 Þjónusta viðskiptavini 
 Skjalagerð 
 Framkvæmd greiðslumata 
 Vinnsla erinda fyrir lánanefnd 
 Skráningar í lánakerfið Libra 

Hæfniskröfur: 
 Reynsla af sambærilegum störfum 
 Góð þekking á Libra Loan 
 Viðskiptafræðimenntun æskileg 
 Sjálfstæð vinnubrögð 
 Góð almenn tölvukunnátta 
 Hæfni í mannlegum samskiptum 
 Rík þjónustulund 

 

 Upplýsingar veitir:  
kristin@dromi.is  
 
 
Umsóknir og ferilsskrár skal senda á 
kristin@dromi.is  
 
 
Umsóknafrestur er til og með 23. ágúst nk. 
 

Tilboð óskast

Hestavað 5-7 í Norðlingaholti                                                                                                   
Byggingarefni : Steinsteypa - Birt heildarflatarmál íbúða:  2.867,4m2 - 
Stærð lóðar:  4.227m2
Um er að ræða fjögurra hæða tveggja stigaganga fjölbýlishús með 27 
3ja til 4ra herbergja íbúðum. Sérinngangar eru af svölum sem verða 
glerklæddar auk þess sem  gert er ráð fyrir lyftum í stigahúsum. 
Núverandi staða verksins er sú að byggingin er að mestu tilbúin undir 
tréverk. Búið er að steypa upp húsið og glerja. Múrvinna er komin vel 
áleiðis ásamt raf- og pípulögnum. Frágangur á þaki er eftir og lóð er 
grófjöfnuð.
Eignin selst í heilu lagi og í núverandi ástandi sem væntanlegir tilboðs-
gjafar eru beðnir að kynna sér rækilega. Möguleiki á seljendaláni fyrir 
hluta af kaupverði.

Skerjabraut 1-3, Seltjarnarnesi 
(„Iðunnar“ reiturinn)
Um er að ræða 2.763m2 byggingarlóð fyrir 22 íbúða fjölbýlishús í grónu 
hverfi. Nýtingarhlutfall lóðar er 1,20 eða 3373 m2 utan bílageymslu og 
fylgirýmis í kjallara.

Nánari upplýsingar fást hjá eignaumsýslu Dróma hf. að Lágmúla 6 
Reykjavík milli 11-15.  og á www.hlid.is. Fyrirspurnir er hægt að senda á 
tölvupóstfangið sala@dromi.is.

Styrkir til vinnustaðanáms eða 
starfsþjálfunar vorið 2012.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir 
eftir umsóknum um styrki til fyrirtækja eða 
stofnana sem taka nemendur í vinnustaðanám. 
Markmið styrkjanna er að hvetja fyrirtæki eða 
stofnanir til þess að taka við nemendum sem 
stunda vinnustaðanám sem hluta af námi á 
framhaldsskólastigi og gera þeim kleift að ljúka 
tilskildu vinnustaðanámi samkvæmt aðalnámskrá 
framhaldsskóla.
Umsækjendur skulu uppfylla almenn skilyrði 
gildandi reglugerðar um námssamninga og
starfsþjálfun um hæfi til þess að annast nemendur 
í starfsnámi. Þeir skulu hafa á að skipa hæfum 
tilsjónaraðila með náminu og leggja fram áætlun 
um vinnustaðanámið og fyrirsjáanlega framvindu 
þess.
Styrkir geta numið allt að 20 þús. kr. á viku og eru 
veittir til 24 vikna að hámarki. Styrkur er greiddur 
eftir því sem námi vindur fram.
Umsóknum er skilað á sérstöku eyðublaði sem er að 
finna á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis. 
Umsókn skal fylgja yfirlit um framvindu 
vinnustaðanáms eða starfsþjálfunar.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Grétar 
Kristjánsson í síma 545 9500 eða í tölvupósti á 
olafur.g.kristjansson@mrn.is
Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2012.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 4. janúar 
2012.
menntamálaráðuneyti.is

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Úthlutun styrkja
Styrktarsjóður Susie Rutar mun úthluta styrkjum til verkefna  
vegna vímuefnaforvarna þann 14. febrúar nk.  
Fjárhæðir styrkjanna verða frá 100.000 kr.  til 250.000 kr.   
Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. febrúar nk. og má nálgast  
umsóknareyðublað með því að senda tölvupóst á  
styrktarsjodur@gmail.com. Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðunni www.styrktarsjodursusie.is.

Vinningsnúmer í happdrætti Áss styrktarfélags 2011

 1. Ford Focus Trend 5 dyra  að andvirði kr. 
  3.695.000. kom á miða númer 4017

 2.-8. vinningur: Heimilistæki frá Bræðrunum
  Ormsson að andvirði  200.000. hver vinningur.
  549 2527  4319  11114  11144  11422  16075
  
 

Upplýsingar á heimasíðu félagsins
www.styrktarfelag.is

Félagið óskar landsmönnum gleðilegs árs 
og þakkar veittan stuðning.

Tilkynningar Fasteignir

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Reyniberg - Einbýli 
Opið hús í dag á milli 14 og 16 

Mjög gott ca. 200 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr 
ásamt garðskála (ca. 20 fm. sem er ekki í skráðum fermetrum).  

Fimm svefnherbergi, húsið er staðsett í lokaðri botngötu. 
Fallegur ræktaður garður er í kringum húsið með stórri timburverönd. 

Helgi sýnir húsið í dag, laugardag, á milli 14 og 16. 

OPIÐ
 H

ÚS

Alla virka daga	 kl.	18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    Allt     FræðslA     toppur     lAndsbyggð



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Glæsilegur Bíll ! Nissan Navara D/
Cab AT LE Diesel sjálfskiptur, Breyttur 
fyrir 35” með kantabreytingu plasthús 
kvoða í palli Alveg nyr 35” negldur 
gangur + aukagangur tilboð 3980

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Tilboð á sóluðum vörubíla- og 
vagnadekkjum frá Boss

Skotbómulyftari Bobcat árg 06, 
lyftigeta 3,5 tonn, 3600 vst, Snúningur 
á göfflum, Dekk 40 %, Gott útlit, Verð 
3.800 + vsk

MAN TGA 26.480 dráttarbíll, árg 07, Ek 
177 þús km, 6x4, Bsk, Retarder, Loft 
að aftan, Dæla, Skoðaður 2013, Verð 
7.300 + vsk

Challanger vélavagn, árg 07, 3 öxla 
á lofti, búkki, skoðaður 2012, Verð 
3.950 + vsk

Samro flatvagn, árg 89, 3 öxla á lofti, 
8 gámalásar, gafl og styttur, 13,6 m 
langur, skoðaður 2012, Verð 1.250 + 
vsk

Vörubíladekk frá Boss! Dunlop 
vetrarframdekk á góðu verði, stærðir 
295 80 R22.5, 315 80 R22,5 og 385 65 
R22.5. Sóluð 315 80 R22.5 með N41 
munstri á 56.873 kr með VSK.

B. Sturluson ehf
Vagnhöfði 6, 110 Reykjavík

Sími: 577 1189
Eigum til stálfelgur undir 

vörubíla og vagna
http://www.trucks.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

OPEL ZAFIRA COMFORT 7manna. Árg 
2001, ek 185 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
NÝSKOÐAÐUR Verð 480Þ Rnr.154516. 
MÖGULEIKI Á 100% VISA RAÐ LÁNI í 
allt að 36 mánuði

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2008, 
ekinn 51 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.520.000. Rnr.119968.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

VW Golf V6 4 motion. 2002. Keyrður 
172þ. Áhvílandi 540þ. Verð 800þ. 
Nánari uppl. í síma 848-6276

Peugeot 306, árg.’99, 1,6 bensín, ek 
129.650km, ny tímareim, ný sumard, 
notuð vetrad. Skoðaður 6’12. v 440.000 
tilb. 360þús, s.6593357 s.8635168.

Sparbíll/Metanbíll
BMW X5, ek. 200þús árg. ‘02 Beinssk. 
ný dekk. 1600kr/100km. Verð 
2.900.000 Uppl. s. 693 2991.

Nissan Prímera 2.0 sjálfskiptur,leður árg 
‘99 ek aðeins 90.000. Verð 380.000.- 
Uppl. í s. 825 5630

Mjög góður Polo
árg 1999 ekin 99,000, ný tímareim, góð 
dekk, eyðir sáralitlu, Ný sk.13 sem gildir 
í 1 og 1/2 ár. Bíllinn allur mjög góður 
en mætti vera fallegri, v:290.Þús uppl 
847-6400

MB Sprinter 313,Með Kerstner 
kælikerfi,Árgerð 2002,Ekinn 282.000. 
Nánari upplýsingar Sími: 897-5976

Nissan murano árg.’06. Ek.62þús. 
ásett verð 3.9m. Bein sala eða skipti á 
Pajero. s. 8217922.

Ódýr Bens
M.Bens árg 88 ný sk.13 gildir í 1 og 1/2 
ár, ekin 400.Þ nýlega fyrirfarinn, góður 
bíll v:290.Þús uppl.847-6400

Til sölu Toyota Hiace árg’04 lítur vel út. 
Ekinn 202þús. upp í s. 6986623

Mjög góður Galloper
árg 99, ekin 240,Þús ný sk.13 gildir í 1 
og 1/2 ár Dísel beinsk, 7 manna v;490.
Þús uppl 847-6400

VW golf station ‘05 ek 86 þús beinsk.1,6 
ný tímar.ný dekk,nýr CD.ný vatnsdæla 
1.190 þús.skoða skipti. s. 847 7663

ÚTSALA
Nissan Maxima 3,5 vél árg 2003 ek 
168 þús ss,lúa, 17”álfelgur. Verð 990 
þús TILBOÐ 640 þús stgr. s. 615-2500.

Toyota Corolla 2000 árg. Ekinn 144þús. 
Sumar og vetradekk.450þús stgr. 
Fallegur bíll. 5551031 8694373

Nýárs-Tilboð: 2.490.000
Honda Accord Sport Special Edition 
5/2008. Ekinn 56.500. Áhv. 1.237.000 
kr. Afb. 32.500 á mán. Ný nagladekk 
og nýr rafgeymir. Bein sala eðs skipti á 
ód. Corollu/Skoda station. Uppl í síma 
899-6292.

til sölu Toyota hilux 2007.ekinn 
81þús ný 35”heilsársdekk toppbíll 
verð.4390þús staðg. sími 663-6065

Peugeot 407, árg. 2005, ekinn 77 
þ. Km sjálfskiptur, Mjög góður bíll í 
góðu standi, verð 1.490.000, TILBOÐ 
1.290.000 Bíllinn er til sýnis, Bílaland á 
BREIÐHÖFÐA Sími 660-3252

Subaro Impreza árg 2006. Keyrður 
95þúsund.Vel með farin bíll og í 
toppstandi. Ný tímareim, Ásett verð er 
2.1m tilboð 1700þúsund.Uppl í síma 
8651863

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Til sölu Hilux 2007. 38” breyttur af 
viðurkenndu verkstæði. Gormafjöðrun, 
Topp eintak, viðhald unnið af Artic 
trucks, Allur annar búnaður frá 
viðurkenndum aðilum,loftlæsingar,ofl. 
Verð 6,390 þús. Sími 8956172

Ódýrir bílar
MMC lancer st, ssk, ný tímar, vatnsd, 
hjólalegur, v250þ. Subaru legacy heill, 
góður, v. 200þ s.8446609

VW TOUAREG V6 12/2005, ekinn 
128 þ.km, bensín, sjálfskiptur, filmur, 
spoiler. Glæsilegt eintak. Nýjar 20” 
felgur og ný dekk. Tilb:2millj. Stgr. Sími. 
898-2130

Toyota Land Cruiser 120 VX Silf.grár 
7sæta. ‘03, ek. 164þ.km Sjálfsk. Dísel. 
Ný heilsársdekk Verð 3.350þ. Sími 858-
3250

Til sölu Toyota Avensis Station 1.8 
Árgerð 2001, Sjálfskiptur ekinn 252þús. 
Verð 560þús. Uppl.8988103

Nýskoðaður Ford Focus til sölu 99 árg, 
490þ. S.856 6225

Toyota Rav4 árg’05
Ek. 60 þús. 5 gíra bsk. Toppástand. 
Verð 1.680 þús. áhv. ca 750 þús. 
afborgun ca 27 þús. Flestir aukahlutir. 
S. 898-9922

Dodge stratus SXT’04 svartur, Ek.73þ. 
mílur. vél 2,7, hestöfl 200, Fallegur bíll 
og velmeðfarinn. Óska eftir tilboði. s. 
8480276

 0-250 þús.

Volvo 460 95’ ek. 146þ. ssk. Þarfnast 
viðgerðar. uppl. í s. 895 4948.

 250-499 þús.

Til sölu Dodge Caravan 1997 ekinn 
200.000 km. Bíll í góðu standi skoðaður 
2012. Verð 295.000 stgr. Uppl. í s. 894 
0044

Tilboð 390þús
Nissan Almera árg. ‘00, 1.8 5gíra 
beinsk. senoxljós, 16” álfelgur. 6diskacd 
ek. 211þús Tilboð 390þús Uppl. s. 659 
3459

Tilboð 550þús
Benz E200 árg.’95, eleganc, ek. 346þús. 
ný heilsársdekk. Tilboð 550þús. Uppl. s. 
659 3459

Til sölu

Smiðjuvegur 30, 200 Kópavogur
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 250-499 þús.

Útsala
Traustur jepplingur til sölu Kia sportage 
2003. Ásett verð 790þús útsöluverð 
480þús stgr. Sjálfskiptur, skoðaður, 
ekinn 171þús km. Álfelgur fylgja með 
verðmæti 100þús. Uppl. S: 860 8172

Til sölu Subaru Legacy 4WD ‘99. 
Ek. 228þ. Verð 490 þús. Uppl. síma 
6634521.

Til sölu vel með farinn Nissan Terrano 
II ‘98. Ek. 212.000 km. 390 þ.kr. S: 
6961044.

Honda Accord - mjög 
lítið keyrður
 Verð 390þús

Gott eintak af Honda S/D 2,0 LSI, 
grænn árg. ‘95, sjálfsk. ekinn aðeins 
123 þús. km. skoðaður 08/11, 
vetrardekk +sumardekk á felgum fylgja. 
Verð aðeins 390 þús. Uppl. í síma 
896-0747.

 500-999 þús.

Mazda 3 1,6l sj. árg. ‘04 verð 750þús. 
sími 693 2991.

VW Golf Highline til sölu, árg ‘03, ek 
134.500, verð 890þús. Tilb 690þús. 
Uppl í S: 690-3758

Citroen Xsara Picasso 2.0i, 07/2003. 
Ekinn 140þ. Ný tímareim. Skoðun til 
08/12. Verð 700þ. eða tilboð í 865-
9734.

 1-2 milljónir

Ofurtilboð 1.790.þ
Til sölu Saab 93 árg ‘06 ek.aðeins 
49.þ.km ssk. ásett verð 2.390.þ fæst á 
1.790.þ stgr. uppl í 896-5290

Toyota Corolla h/b Sport. Árg.’04, ek. 
91þ, heils/sumardekk, beinskiptur og 
bensín. Verð. 1240þ. Tilboð 999þ. Uppl. 
í S:849 5100.

Ford Transit disel, 2008 ekin.117 
þús. verð 1900 þús með VSK. uppl. 
6605600

Renault Mégane station dísil ‘06. 
Ekinn 74þ. Afar sparneytinn. 1 eigandi. 
Velhirtur. S. 5553154, 6913154

 2 milljónir +

Nissan patrol 38” árg 2006, fullt af 
aukabúnaði s.s loftpúðar, auka tankur, 
geymsluhólf og splittanir aftan og 
framan uppl í s 6651700

Verð 2.790.þ
Til Sölu VOLVO XC90 T6 bensín AWD 
árg 2003 ek 99.þ km einn með öllu 
ný nelgd dekk topp eintak verð aðeins 
verð 2.790.þ uppl í síma 896-5290

BMW X5 GULLMOLI !
3.0 dísel, árg.’07 ek.52.000 km sj.sk., 
leður, fjarst.olíumiðst., Bluetooth, 
skynjarar fr. & aftan. Einn eigandi. Verð; 
7.3 millj. S. 699 0019

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Jeppar

Toyota Landcrusier 150 GX. Sjsk. Diesel, 
Ekinn 47.000., 2010 árgerð. ný nelgd 
vetrardekk. Ásett verð 8.690.000, 
skoða skipti á ódýrari, fæst á góðu 
staðgreiðsluverði. Möguleiki á 80% 
láni. Uppl. í síma 8985651

Til sölu nýskoðaður Musso disel, ssk, 
33” breyttur, ásett v. 950 þ, Stgr.verð 
790 þús. S. 898 1705

Toyota Landcruiser 120 Árgerð 2006, 
ekinn 79 þ.km Toppeintak - 100 % 
þjónusta Verð: 5,5 Mkr. Sími 898 6561

 Hópferðabílar

Til sölu/ leigu 4X4 Vario árg. 2000. 
Farþegafjöldi 22+1+1. Uppl. s. 897 
5976

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Vélsleðar

Artic Cat M8 2009 153” ek 1.600km, 
hátt sæti, slp Pípa ofl. Frábært eintak. 
Uppl 899-1178

Til sölu tveir snjósleðar Yamaha 
Vernture árg 2005. Eknir ca 1800 km 
Upplýsingar í síma 6651700

 Kerrur

Notuð 4 hestakerra, nýskoðuð, í góðu 
ástandi verðhugmynd 800.000,-, 
Notuð 2 hestakerra, létt og óbremsuð 
verðh. 250.000,-: www.mosblikk.is, 
894 1236

Til leigu hestakerrur. 2-4 hesta. Léttar. 
Ný dekk, díóðuljós. Hagstætt verð. 
G3 ehf. 6982333/6934171. Geymið 
símanúmerin. kerruleigan.is

 Vinnuvélar

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.   S. 893 3573.

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

Óska eftir að kaupa utanborðsmótor 
25-35 hp. uppl. í s. 866 3155.

 Bílaþjónusta

Varahlutir í kerrur, mikið af íhlutum til 
kerrusmíða, nöf, öxlar, dekk á felgum, 
flexitorar, kúlutengi, ljós, rafkerfi og fl. 
Mikið úrval af kerrum frá Humbaur. 
www.topplausnir.is Smiðjuvegur 40, 
gul gata, s: 517 7718

 Hjólbarðar

41”-44”-49” dekkjasett á Dodge 16-17-
17” felgum. 49” nánast ný. 44” lítið 
slitin, 41” meira slitin. Upplýs. 896-
4554

Til sölu 41”-44”-49” dekkjasett á Dodge 
16-17-17” felgum.49” nánast ný. 44” 
lítið slitin, 41” meira slitin. Upplýs. 
896-4554

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Þjónusta

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

með ólíka 
sýn á lífið

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarft


