atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

SPENNANDI TÆKIFÆRI
FYRIR TÖLVUSNILLING
N1 er skemmtilegur vinnustaður þar sem áhugaverðar áskoranir og góður andi fara saman.
Nú leitum við að metnaðarfullum tölvumanni í hópinn. Meðal verkefna eru rekstur og viðhald
á Microsoft Dynamics Ax auk annarra tilfallandi verkefna fyrir eitt öﬂugasta verslunar- og
þjónustufyrirtæki landsins. Góð kjör eru í boði og við hvetjum konur jafnt sem karla til að
sækja um þetta áhugaverða starf!
Menntunar- og hæfniskröfur
Ř+£VNµODPHQQWXQ£VYL²LW¸OYXQDUIU¨²LNHUŵVIU¨²LYHUNIU¨²L
eða sambærilegum greinum æskileg.
Ř HNNLQJRJUH\QVODDI0LFURVRIW'\QDPLFV$[YL²VNLSWDKXJE¼QD²L– þ.m.t forritun
 RJÀUµXQ£NHUŵQX1DYLVLRQÀHNNLQJRJUH\QVODNHPXUHLQQLJWLOJUHLQD
Ř*µ²ÀHNNLQJ£JDJQDJUXQQXP
ŘU¨²LOLSXU²¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXPDXNDJD²UDRJYDQGD²UDYLQQXEUDJ²D
Nánari upplýsingar veitir Kristján Gunnarsson deildarstjóri upplýsingatæknideildar í síma
440 1017 eða með pósti á kristjan@n1.is. Áhugasamir sæki um starﬁð með því að senda
ferilskrá ásamt nánari upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 28. mars nk.

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

Hagstofa Íslands er sjálfstæð stofnun sem gegnir forystuhlutverki á sínu
sviði, samhæﬁr opinbera hagskýrslugerð á Íslandi og er virkur þátttakandi í
alþjóðlegu samstarﬁ. Hagstofan sinnir rannsóknum og safnar, vinnur og
miðlar áreiðanlegum hagtölum sem lýsa samfélaginu. Stofnunin stuðlar að
upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum með því að tryggja öllum sama
aðgang að upplýsingum.

Sviðsstjóri
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sviðsstjóra til starfa. Starﬁð felur í sér framkvæmdastjórn við
uppbyggingu hagskýrslugerðar sem fullnægja þarf innlendum og alþjóðlegum kröfum. Um er að
ræða lykilstarf hjá stofnuninni með mikilli stjórnunarlegri ábyrgð.
Menntunar- og hæfniskröfur
3
3
3
3
3

Borgartún 21a
150 Reykjavík
쏢 528 1000
www.hagstofa.is

Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun
Reynsla af stjórnun er nauðsynleg
Reynsla af uppbyggingarstarﬁ
Gerð er krafa um stjórnunarhæﬁleika
Mikil færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2012. Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að sá sem ráðinn verður geti
haﬁð störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
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Sumarstörf
Kópavogsbær

Tekið verður við umsóknum um
sumarstörf hjá Kópavogsbæ frá
16. mars – 10. apríl 2012.

)RUULWDUL
% QGDVDPW|NÌVODQGVyVNDHIWLUDêUiêDIRUULWDUDWLODêYLQQDDêK|QQXQRJVPtêLQ VWX
N\QVOyêDUYHINHUID+MiXSSOøVLQJDW NQLVYLêL%ÌHUXQQLêDêíUyXQKXJE~QDêDUI\ULUtVOHQVNDQ
ODQGE~QDêÌGDJHUXtUHNVWULRJíUyXQYHINHUÀVHPE\JJMDiPLêO JXP2UDFOHJDJQD
JUXQQL
+ IQLVNU|IXU
*yêDOPHQQIRUULWXQDUNXQQiWWD
5H\QVODDIIRUULWXQtHLQKYHUMXDIHIWLUW|OGX-DYD3+33\WKRQ'MDQJR-DYDVFULSW
M4XHU\RJ&66
5H\QVODDI2UDFOHJDJQDJUXQQLRJHêD3RVWJUH64/JDJQDJUXQQLRJ$JLOH6&580
DêIHUêDIU êL



Sótt er um sumarstörfin á heimasíðu Kópavogsbæjar, www. kopavogur.is , og þar er að finna allar
nánari upplýsingar.
• Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi eigi
lögheimili í Kópavogi.
• Ekki verður tekið við umsóknum eftir að
umsóknarfresti lýkur 10. apríl.
• Takmarkaður fjöldi starfa er í boði.
www. kopavogur.is

ÌERêLHUVSHQQDQGLVWDUIíDUVHPUH\QLUiKySYLQQXVMiOIVW êYLQQXEU|JêRJJHWXWLODê
WDNDVWiYLê|JUDQGLYHUNHIQL
8PV NMHQGXUHUXYLQVDPOHJDEHêQLUXPDêVHQGDVWDUIVXPVyNQLUiQHWIDQJLêMEO#ERQGLLV8PVyNQDU
IUHVWXUHUWLOPDUV1iQDULXSSOøVLQJDUJHIXU-yQ%DOGXU/RUDQJHVYLêVVWMyULXSSOøVLQJDW NQLVYLêV%Ì
tVtPD

% QGDVDPW|NÌVODQGV% QGDK|OOLQQLYLê+DJDWRUJ5H\NMDYtNZZZERQGLLV

sími: 511 1144

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
Sigurjón M. Egilsson
stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12
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Umdæmisstjóri VÍS
á Norðurlandi
VÍS leitar að umdæmisstjóra á Norðurlandi. Umdæmisstjóri er
staðsettur á þjónustuskrifstofu félagsins á Akureyri og ber ábyrgð á
rekstri tíu þjónustuskrifstofa víðsvegar um Norðurland.
Umdæmisstjóri þarf að að vera þjónustulundaður, árangursmiðaður
og vera tilbúinn til að vinna samkvæmt gildum félagsins sem eru
umhyggja, fagmennska og árangur.

VÍS er öﬂugt þjónustufyrirtæki sem á djúpar rætur í íslensku samfélagi.
Markmið VÍS er að vera ávallt í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi.
Ánægja viðskiptavina og starfsfólks er lykilatriði í velgengni félagsins.
Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar
sterka liðsheild. VÍS er vel rekið og fjárhagslega stöndugt vátryggingafélag með traust eignasafn.

Starfssvið:

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir
(agla.bjornsdottir@capacent.is) og Jónína Guðmundsdóttir
(jonina.gudmundsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi umdæmisins
Gerð sölu- og rekstraráætlana
Samskipti við viðskiptavini á fyrirtækja- og einstaklingsmarkaði

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starﬁ
Víðtæk reynsla á vinnumarkaði
Reynsla af stjórnun er æskileg
Góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
Frumkvæði, sjálfstæði, skipulagshæfni og faglegur metnaður

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3

| 108 Reykjavík | Sími 560 5000

| vis.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk. og skulu umsækjendur
sækja um á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
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Bergen Personal AS ble etablert i september 2009.
Vi er et bemanningsselskap med kontrakter til de
største entreprenører i Bergen. Vi jobber i hovedsak
mot bygg og anlegg og har pr i dag ca 160 personer
i faste jobber hos forskjellige kunder.

Vilt þú gefa kost á þér til setu í fulltrúaráði Sólheima?

Grunnet stor etterspørsel søker vi:
• Faglærte tømrere
• Telemontører med erfaring
• Elektrikere
• Ingeniører med elektriker bakgrunn/kjennskap

Framkvæmdastjórn Sólheima auglýsir eftir áhugasömum einstaklingum sem vilja gefa kost á
sér til kjörs í fulltrúaráð Sólheima til næstu fjögurra ára. Lögð er áhersla á að fá til starfa í
fulltrúaráðið einstaklinga sem hafa fjölbreytta starfsreynslu, reynslu af félagsstörfum og vilja
til að leggja sitt af mörkum við að efla og styðja við starf Sólheima.

Felles for alle stillingene er at språket er skandinavisk og/eller engelsk.
Stillingene er lagt ut på www.bergenpersonal.no

Fulltrúaráð Sólheima er skipað 17 fulltrúum og er kjörtímabil fulltrúaráðsmanns fjögur ár,
heimilt er að endurkjósa fulltrúaráðsmann. Fulltrúaráðið kýs 5 manna framkvæmdastjórn úr
hópi fulltrúaráðsmanna til eins árs í senn. Starf í fulltrúaráði er ólaunað.

Ønsker du en prat eller ytterligere informasjon er vi å
treffe på rekruteringsmesse på Borg Hotel tirsdag
20. mars fra kl. 12.00 – 18.00.

Gera má ráð fyrir að fulltrúaráð Sólheima komi saman tvisar til þrisvar á ári. Meðal þeirra mála
sem fulltrúaráð Sólheima fjallar um eru stefnumótun, skipulagsmál, framkvæmdaáætlun,
fjárhagsáætlun auk þess að staðfesta ársreikning Sólheima.
Framkvæmdastjórn Sólheima hefur skipað þriggja manna nefnd sem mun fara yfir umsóknir
og gera tillögur til aðalfundar fulltrúaráðsins um nýja fulltrúaráðsmenn. Auk þess geta
einstakir fulltrúaráðsmenn gert tillögu um nýja fulltrúa í ráðið. Nefndina skipa Margrét
Tómasdóttir, Valgeir Ástráðsson og Sigurjón Örn Þórsson.
Umsókn ásamt æviferilsskrá berist stjórnarformanni Sólheima á netfangið
petur@solheimar.is eigi síðar en fimmtudaginn 25 mars n.k.
Nánari upplýsingar um starfsemi Sólheima er að finna á vef Sólheima www.solheimar.is

Flugvallarstjóri á Akureyri
Isavia leitar að ﬂugvallarstjóra til að sjá um daglegan rekstur
ﬂugvallar og ﬂugstöðvar á Akureyri og vera leiðandi í breytingum
og uppbyggingu þjónustunnar.
Menntun og hæfni
˾

åÝÕŇÖË×ÏØØÞßØÏÜÕÙÝÞßÜÙÑ˹ÏƒËŊØØßÜ×ÏØØÞßØÝÏ×ØƇÞÓÝÞĜÝÞËÜʨ˛

˾ ÏãØÝÖËÙÑ˹ÏƒË×ÏØØÞßØËÐàÏÜÕÏÐØËÝÞÔŇÜØßØÙÑåôÞÖËØËÑÏÜƒ˛
˾ ÏãØÝÖËËÐÝÞÔŇÜØßØËÜÝÞŊÜÐß×˛
˾ ÇÏÕÕÓØÑå×ËÜÕËƒÝ×åÖß×˜ŊÜãÑÑÓÝ̋ÙÑÑôƒËÝÞÔŇÜØßØËÜÕÏÜÐß×ÏÜÕÙÝÞßÜ˛
˾ ÔŊÑÑŇƒÞŊÖàßÕßØØåʵË˛
˾ åÕàô×˜ÝÔåÖÐÝÞôƒÙÑŊÑßƒàÓØØßÌÜŊÑƒ˛

          / = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð ( 

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og m enningarmálum í 80 ár. Í
byggðarhverfinu Sólheimum búa og starfa um 100 manns. Rekin er fjölþætt
atvinnustarfsemi með garðyrkjustöð, skógræktarstöð, verslun, kaffihúsi, bakaríi,
matvinnslu og gistiheimili. Á staðnum eru sex mismunandi listasmiðjur, leirgerð,
kertagerð,vefstofa, jurtastofa og smíðastofa. Menningarstafssemi er fjölþætt og á
Sólheimum er listhús, sýningarsalir, höggmyndagarður, trjásafn, kirkja, fræðasetrið
Sesseljuhús og íþróttaleikhús.

MCTS KERFISSTJÓRNUN
Á FERILSKRÁNA
Nú er mikil eftirspurn eftir fólki í upplýsingatæknigeiranum, gríptu tækifærið og styrktu stöðu þína
á vinnumarkaðnum.
Promennt býður upp á námskeið í MCTS
kerﬁsstjórnun sem er kjörið sem undirbúningur
fyrir þá sem vilja læra rekstur minni netkerfa eða
þá sem stefna á MCITP Server 2008 gráðuna.
Nemendur læra allt það helsta sem viðkemur
uppsetningu og rekstri Small Business Server 2011
frá Microsoft, nethögun (networking), uppsetningu,
rekstur og stillingar á Windows 7.
Námskeið hefst: 22. mars 2012
Lengd: 110 std., þri. og ﬁm. kl. 17.00–20.30
Verð: 149.000 kr.
Innifalið í námskeiðsgjaldi er allt kennsluefni. Bjóðum
upp á VISA/EURO staðgreiðslulán til allt að 36 mánaða.
Flest stéttarfélög, ásamt VMST, niðurgreiða þetta námskeið.

˾ ŇƒÞŊÕåĜÝÖÏØÝÕÜÓÙÑÏØÝÕÜÓÞßØÑß˛
Leitað er að starfsmanni sem hefur framúrskarandi samskiptahæﬁleika, örugga og þægilega
framkomu. Viðkomandi þarf að vera skipulagður, töluglöggur og eiga auðvelt með að vinna
undir álagi.

4LFJGVOOJ#t3FZLKBWÓLt4ÓNJtQSPNFOOU!QSPNFOOUJTtXXXQSPNFOOUJT

www.promennt.is

Umsóknir
ÚÚÖƇÝÓØÑËÜß×ÝÞËÜʨƒàÏÓÞÓÜ ËßÕßÜ ËßÕÝÝÙØ˜ÐÜË×Õàô×ÎËÝÞÔŇÜÓĜÝĜ×Ë424 4114ÏƒËÞŊÖàßÚŇÝÞ̋
ÐËØÑ˝haukur.hauksson@isavia.is˛
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starﬁð.
×ÝŇÕØß×ÝÕËÖÝÕÓÖËå˝www.isavia.is/atvinna˛×ÝŇÕØËÜÐÜÏÝÞßÜÏÜÞÓÖ23. mars˛

Verkstjóri/ Gæðastjóri
(snyrting og pökkun)

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna.
Ôå×ŇƒßÜÐĀÖËÑÓ ÝËàÓËÝÞËÜÐËß×͔͗͑×ËØØÝ˛ßÕƓÏÝÝÝÞËÜÐËÒÔåÎŇʵßÜÐĀÖŊÑß×
ß×͔͒͑×ËØØÝÒÔåÜĜÒŊÐØÓØØÓÙÑß×͔͑ÒÔåÏÜØ˛ ÏÖÝÞßàÏÜÕÏÐØÓÐãÜÓÜÞôÕÓÝÓØÝÏÜß
Ëƒ ÝÔå ß× ßÚÚÌãÑÑÓØÑß ÙÑ ÜÏÕÝÞßÜ ʮßÑàËÖÖË ÙÑ àÏÓÞË ʮßÑÖÏÓƒÝŊÑßƓÔŇØßÝÞß ÐãÜÓÜ
ÓØØËØÖËØÎÝ̋ ÙÑ ×ÓÖÖÓÖËØÎËʮßÑ˜ ËßÕ ãʨÜʮßÑÝƓÔŇØßÝÞß ÐãÜÓÜ ÙÜƒßÜ̋ÞÖËØÞÝÒËʨƒ˛
ÝËàÓËÖÏÑÑßÜåÒÏÜÝÖßåÔËÐØËØÜĀʵÕËÜÖËÙÑÕàÏØØËÞÓÖÝÞËÜÐË˛

Stormur Seafood leitar að drífandi einstaklingi í starf
verkstjóra og gæðastjóra i matvælavinnslu félagsins
í Hafnarﬁrði. Skilyrði er að umsækjandi haﬁ reynslu í
störfum tengdum ﬁskvinnslu.
Upplýsingar í símum 692-9003 og 565-0516 eða
netfang steini@stormurseafood.is
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Vegna aukinna umsvifa óskar Grafa & grjót
ehf. eftir verkstæðismanni/vélamanni.

vinbudin.is

Starf í Dreifingarmiðstöð ÁTVR
Starfssvið:
• Almenn lagerstörf
• Afleysing í gjaldkera- og sölustarfi

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka
mið af þessum gildum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af skrifstofustörfum
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Nákvæmni og samviskusemi
• Tölvukunnátta nauðsynleg

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is

Vinnutíminn er frá kl. 7.30-16.30.

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl nk.

Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu sem nýtist í
starﬁnu, vinnuvélapróf og meirapróf er kostur.
Allar umsóknir sendist á grafa@grafa.is.

Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

SÁLFRÆÐINGUR ÓSKAST
Laus er til umsóknar staða sálfræðings á Skólaskrifstofu
Suðurlands.
Umsókn um starﬁð, ásamt yﬁrliti um náms- og starfsferil
og upplýsingum um meðmælendur sendist Skólaskrifstofu
Suðurlands, Austurvegi 56, 800 Selfoss fyrir 4. apríl 2012.

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt
fyrir samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi
og skemmtilegur þar sem þjónusta og samskipti einkennast af lipurð,
þekkingu og ábyrgð.

Vel er að starfsmönnum búið til að sinna endur- og símenntun, erlendis sem og hérlendis. Laun eru skv. kjarasamningi
viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar sveitarfélaga.

Síkátur verkefnisstjóri
í æskulýðsstarfi.
Skátasamband Reykjavíkur óskar eftir að ráða verkefnisstjóra fyrir
skrifstofu sína og verkefni. Um er að ræða fjölbreytt starf fyrir kröftuga,
þroskaða, lipra og lífsglaða sál með gott verkvit.
Atriði sem horft er til við ráðningu verkefnastjórans:
s Þjálfun, þekking, menntun og/eða reynsla af æskulýðsstarfi.
s Þekking á rekstri.
s Góð íslenskukunnátta.
s Óhræddur við að taka til hendinni jafnt inni sem úti.

Á Skólaskrifstofu Suðurlands starfa, auk framkvæmdastjóra,
níu sérfræðingar á sviði sálfræði-, kennslu-, talmeina- og
leikskólaráðgjafar ásamt þriggja manna ART-meðferðarteymi.
Þrír sálfræðingar starfa á skrifstofunni. Hópurinn er samhentur og hefur mikið samstarf sín á milli. Mikil áhersla er lögð á
samvinnu við aðrar stofnanir sem koma að velferð barna og
ungmenna.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sálfræðingur með löggildingu.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af vinnu með börnum.
• Æskilegt er að umsækjendur haﬁ þekkingu á skólastarﬁ
• Æskilegt er að umsækjendur kunni á þau greiningartæki
sem notuð eru í grunn- og leikskólum og séu færir í að
beita sannreyndum, hagnýtum aðferðum.
Á vefslóðinni www.skolasud.is er að ﬁnna upplýsingar um
skrifstofuna. Nánari upplýsingar veitir Kristín Hreinsdóttir,
framkvæmdastjóri á netfanginu khreins@skolasud.is og
Ragnar S Ragnarsson sálfræðingur á netfanginu
ragnar@skolasud.is og í síma 480 8240.

s Hreint sakavottorð.
Nánari upplýsingar gefur Helgi í síma 692 6812. Fullum trúnaði er heitið
við ráðningarferlið.
Senda ber umsóknir til Skátasambands Reykjavíkur fyrir 1. apríl nk.
á netfangið ssr@skatar.is

Hemmi Gunn – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur

alla sunnudaga klukkan 16. Njótið vel

Umsóknum skal fylgja
ítarleg starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Viðlagatrygging Íslands áskilur
sér rétt til að hafna öllum
umsóknum.

Skrifstofustarf
Viðlagatrygging Íslands auglýsir laust til umsóknar skrifstofustarf. Um er að ræða ráðningu í
sumarafleysingar með möguleika á fastráðningu eftir þriggja mánaða starf. Viðlagatrygging Íslands
starfar á grundvelli laga nr. 55/1992 og hefur það hlutverk að vátryggja gegn beinu tjóni af völdum
jarðskjálfta, eldgosa, snjóflóða, skriðufalla og vatnsflóða.
Helstu verkefni í sumar:

Hæfniskröfur

• Almenn skrifstofustörf, símsvörun og afgreiðsla viðskiptavina
• Samskipti og upplýsingagjöf til viðskiptavina
• Skráning tjónaupplýsinga
• Skjalaumsjón

• Frumkvæði, skipulagning og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð þekking og reynsla af vinnu við bókhald
• Góð íslenskukunnátta
• Góð þekking á upplýsingatækni
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 1. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Að loknum þriggja mánaða reynslutíma,
auk ofantalinna verkefna:
• Bókhald
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 15. maí 2012.

www.hagvangur.is
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Lögfræðingur
Viðlagatrygging Íslands auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings. Viðlagatrygging Íslands starfar á
grundvelli laga nr. 55/1992 og hefur það hlutverk að vátryggja gegn beinu tjóni af völdum jarðskjálfta,
eldgosa, snjóflóða, skriðufalla og vatnsflóða. Staða lögfræðings er ný hjá Viðlagatryggingu Íslands.

Umsóknum skal fylgja
ítarleg starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Viðlagatrygging Íslands áskilur
sér rétt til að hafna öllum
umsóknum.
Nánari upplýsingar:

Helstu verkefni

Markmið starfsins

• Þátttaka í stefnumörkun í þjónustu og verkefnum VÍ
• Samskipti og upplýsingagjöf til viðskiptavina
• Ábyrgð á útgáfu vátryggingarskírteina
• Umsagnir um ýmis mál er varða stofnunina

• Að viðskiptavinir Viðlagatryggingar Íslands njóti réttlætis
og virðingar í samskiptum sínum við stofnunina
• Að stuðla að því að starfsemi VÍ sé ávallt í samræmi við
lög og reglugerðir sem gilda um stofnunina
• Að starfsemin sé í stöðugri þróun og aðlögun að því
verklagi sem best þykir miðað við aðstæður hverju sinni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði
• Marktæk starfsreynsla til a.m.k. 5 ára
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu
og/eða tryggingamála er æskileg
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Geta til sjálfstæðra vinnubragða
• Góð þekking á upplýsingatækni
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku, bæði talaðri og ritaðri

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 1. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á
öguð vinnubrögð. Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum
einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri
og er ennfremur lipur í mannlegum samskiptum.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Skipavík ehf.
Stykkishólmi

îQ}U\Z[\VN]PóZRPW[HZ[Q}YP
(MS]tSHYLOMH\NSûZPYLM[PYôQ}U\Z[\VN]PóZRPW[HZ[Q}YH-`YPY[¤RPóOLM\Yx
mYZtYO¤M[ZPNxZS\VNôQ}U\Z[\m[¤RQ\TVN]tS\TM`YPY]PóOHSK
MS\NIYH\[HH\RôLZZHóZLSQHVNôQ}U\Z[H]PUU\]tSHYVNH\RHIUHóm
]PUU\]tSHYM`YPY]PóOHSKôQ}ó]LNHVNNH[UHRLYMH(MS]tSHYLOMZ[HYMH
LPUNUN\mM`YPY[¤RQHTHYRHóPVNTLóHS]PóZRPW[H]PUHLY\YxRPZZ[VMUHUPY
I¤QHYMtSNVN]LYR[HRHY:S\VNôQ}U\Z[\]Y\YVRRHYLY\ZHUKKYLPMHYHY
ZUQ}[LUU\YZUQ}ISmZHYHY]tSZ}WHYZSm[[\]tSHYTHSIPRZIxSHYOVSY¤ZHIxSHYVN
OYLPUS¤[PZ]tSHYVN[¤RP
:[HYMZSûZPUN

/¤MUPZRYM\Y

)PSHUHNYLPUPUNVN]PóNLYóHYôQ}U\Z[H
<TZQ}UTLó]HYHOS\[\Tx[¤RPVN
]tSHYWHU[HUPY ZHSH
:S\YmóNQM[PS]PóZRPW[H]PUH
,YxZLUU[¤RUPSLN\YYmóNQHMP
ôQ}U\Z[\HóPSPVNZS\YmóNQHMP

4LUU[\UmZ]PóP]tSHVN[¤RQH[K]tS]PYRQ\U
]tSZ[Q}YULóHIPM]tSH]PYRQ\ULY¤ZRPSLN
9L`UZSHmZ]PóP]tSHVN[¤RQHLYUH\óZ`USLN
îHYMHóNL[H[HSHóZRYPMHóVNSLZPóLUZR\
kUU\Y[\UN\TmSKHUZRHLóHôûZRHLY
RVZ[\YLULRRPZRPS`YóP
.}ó[S]\R\UUm[[HLYZRPS`YóPUV[R\U^VYK
VNL_JLS
.PS[IxSWY}MZRPS`YóPTLPYHWY}M¤ZRPSLN[
îHYMHóOHMHYxRHôQ}U\Z[\S\UKVNN}óH
ZHTZRPW[HO¤MPSLPRH
îHYMHó]LYHZHT]PZR\ZHT\YmYLPóHUSLN\Y
VNZ[\UK]xZ

Óskar eftir járniðnaðarmönnum
- Vélfræðing
- Stálsmiði
- Vélvirkja
- Menn vönum járnsmíði
Skipavík rekur dráttarbraut og sinnir allri almennri járnavinnu m.a. fyrir sjávarútveg og stóriðju.
Einnig sinnir Skipavík byggingarverktöku oﬂ.
Umsóknir sendist á netfangið skipavik@skipavik.is eða
Skipavík, Nesvegi 20 , 340 Stykkishólmi
Upplýsingar gefur framkvæmdarstjóri í síma 430-1400

=PóSLP[\TLM[PYmO\NHZT\TLPUZ[HRSPUNTLóMY\TR]¤óPVNZQmSMZ[¤óPx]PUU\IYNó\TZLTOLM\Y
mO\NHmHó]LYHôm[[[HRHUKPxY[]H_HUKPM`YPY[¤RPÍO\NHZHTPY]PUZHTSLNHZ[ZLUKPó\TZ}RU
TLóMLYPSZRYmVNT`UKTLYR[ÉîQ}U\Z[\VN]PóZRPW[HZ[Q}YP¸[PS!

9D[DQGLI\ULUWÉNLOHLWDUDÓ

$IOYÒODUHKI9HVWXUKUDXQL*DUÐDEÈU

9HUNHIQDRJJÉÓDVWMÖUD
=LZ[\YOYH\U.HYóHI¤Y:xTP!^^^HMS]LSHYPZ

+ÉIQLVNUÙIXU
x5H\QVODDIYHUNHIQDRJJÉÓDVWMÖUQXQ
x©VNLOHJWHUDÓYLÓNRPDQGLKDILWHNLÓáÄWWÐ
DÓLQQOHLÓDYRWWDÓJÉÓDVWMÖUQXQDUNHUIL
x6MÄOIVWÉÓYLQQXEUÙJÓNUDIWXURJÝWVMÖQDU
VHPLYLÓODXVQYHUNHIQD

7ÉNQLWHLNQDUDÄVYLÓL
UDIPDJQVKÙQQXQDU
+ÉIQLVNUÙIXU
xÁHNNLQJÄIRUULWXQXP&DGG\RJ$XWRFDG
x$OPHQQWÙOYXáHNNLQJ
1ÄQDULXSSOàVLQJDUYHLWLU%MDUQLÁÖUÐVÐPD
6NULIOHJDUXPVÖNQLUÄVDPWIHULOVNUÄ
VHQGLVWWLO1DXVW0DULQH0LÓKHOOX
+DIQDUILUÓLHÓDÄQHWIDQJLÓQDXVW#QDXVWLV
sími: 511 1144

Eltel builds, connects and
cares for Infranet solutions
– the interplay between
electricity, telecom and IT.
Eltel has 8000 employees
in 10 countries and sales
of EUR 1,0 billion.
The goal is to become
the leading Infranet
company in Europe.

In the western part of Norway we are looking for
s Technicians in telecommunication
s Electricians
s Engineers within telecommunication
or similar
The work will be related to building and
maintaining the network for ﬁxed
telecommunication. You are offered a job in an
expanding company and an opportunity to grow.

We will be represented at the Recruitment day in
Reykjavik Tuesday March 20th from 12 to 18 and will
invite candidates to a short interview on this day.
For more information and submitting your
application go to: www.eltelnetworks.no
Questions? Contact District Manager Roar Salen
roar.salen@eltelnetworks.com +47 90 86 05 31
Boosting Infranet Quality
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Dekkjavinnsla -

lyftarapróf er nauðsyn

Einnig vantar vanan mann í viðgerðir á
verkstæði Hringrásar

Heilsuleikskólinn Holtakot auglýsir
eftir aðstoðarleikskólastjóra í 90 %
starf frá og með 1. apríl 2012.
Holtakot er fjögurra deilda leikskóli á Álftanesi
með um 80 börnum. Grunngildi leikskólans
eru:

Starfslýsing:
• Taka á móti viðskiptavinum
• Að ﬂokka dekk
• Að aðstoða við að halda
dekkjaverksmiðju í fullum
afköstum
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Starfslýsing :
• Vörubíla og tækjaviðgerðir
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Umsóknir sendist á
starf@hringras.is
fyrir 26. mars næstkomandi.
Hringrás – fyrir umhverﬁð og okkur.

Hringrás er eitt öﬂugasta endurvinnslu- og umhverﬁsverndarfyrirtæki landsins,
með starfsemi á 5 stöðum og rekur einnig dótturfélag með sömu starfsemi í
Kanada. Starfsmenn eru um 80 talsins. Hringrás endurvinnur ýmiskonar úrgang
frá einstaklingum og fyrirtækjum, sem er síðan breytt í verðmætt hráefni.
Hráefnið er ﬂutt á erlendan markað þar sem það er endurunnið í ýmsar vörur.
Þannig stuðlar Hringrás að umhverﬁsvernd og öﬂun gjaldeyristekna.

Uppeldi til ábyrgðar, Grænfáninn og Heilsustefna.
Starfssvið:
Aðstoðarleikskólastjóri starfar samkvæmt
lögum og reglugerð um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og Skólastefnu Álftaness.
Menntun, reynsla og hæfni:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af starﬁ með börnum
• Færni í samskiptum
• Frumkvæði í starﬁ og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta
Nánari upplýsingar gefur Ragnhildur Skúladóttir,
leikskólastjóri ragnhildur@alftanes.is eða í síma
8215018/ 5502341

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags
leikskólastjórnenda og Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
Umsóknareyðublöð má nálgast á
www.alftanes.is
Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2012.

ERTU RITFÆR?
Háskólinn í Reykjavík auglýsir eftir textagerðarmanni í fullt starf á samskiptasvið. Í
starfinu felst ábyrgð á og umsjón með fjölbreyttri textagerð á íslensku og ensku í
samvinnu við annað starfsfólk.
STARFSSVIÐ
r Textagerð og ritstjórn á efni á vef HR, í samvinnu við vefstjóra
r Textagerð fyrir kynningarbæklinga, auglýsingar og annað markaðsefni
r Skrif fréttatilkynninga
r Prófarkalestur á íslensku og ensku
HÆFNISKRÖFUR
r Háskólapróf á sviði íslensku, bókmennta og/eða ensku
r Víðtæk reynsla af textagerð á íslensku og ensku
r Þekking á og reynsla af skrifum fyrir rafræna miðla
r Tölvufærni og reynsla af notkun vefumsjónarkerfa
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2012.
Tekið er á móti umsóknum á vefsíðu HR www.hr.is/lausstorf
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, forstöðumaður samskiptasviðs, á
netfanginu johannavigdis@ru.is

www.hr.is

Do you
ﬁt our
helmet?
Empowered

Proactive

Specialized

Boosting Infranet Quality
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Sykepleiere til Norge
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig dyktig
sykepleiere til ulike oppdrag i Bergen og omegn til
oppdrag innenfor sykehjem, hjemmesykepleie og
bofellesskap.

ORF Líftækni leitar eftir áhugasömum
sérfræðingum í eftirfarandi störf:
Sameindalíffræðingur –
klónun og skimun

Starfslýsing: Almenn vinna með DNA (plasmíð,
klónun, PCR o.s.frv.), prótein-skimun (Western Blot /
ELISA) og skráning og utanumhald gagna

Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og god oppfølging.
Man må beherske norsk, dansk eller svensk språk
godt både skriftlig og muntlig.

Menntunar- og hæfniskröfur: B.Sc. í sameindalíffræði
eða sambærilegt. Reynsla af rannsóknarvinnu
nauðsynleg.

Ønsker du en prat, eller mer informasjon, så er vi å
treffe på rekruteringsmessen i

Reykjavik 20.03.2012 på Hotel Borgen kl 12.00-18.00
Kontaktinformasjon: Trude Vereide, +47 908 30 003
post@helsepersonal.no
www.helsepersonal.no

Lífefnafræðingur Tæknimaður í próteinframleiðslu.

Starfslýsing: Framleiðsla á próteinafurðum félagsins
og greining á framleiðsluafurðum með t.d. SDSPAGE. Starﬁð er að einhverju leyti utan hefðbundins
dagvinnutíma.
Menntunar- og hæfniskröfur: M.Sc. í lífefnafræði með
reynslu í próteinlífefnafræði eða sambærilegt.
Reynsla í próteinhreinsitækni (chromatography,
ﬁltration, fractionation) æskileg. Þekking á tækni við
greiningu próteina og reynsla af notkun SDS-PAGE
og Western blot greininga æskileg.

ERTU SNJALL
FORRITARI?

Leitað er eftir starfsmönnum sem hafa metnað í
starﬁ og sýna frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í
vinnubrögðum, auk þess að búa að góðri samskiptahæfni og tölvukunnáttu. Nánari upplýsingar veitir
Júlíus B. Kristinsson starfsmannastjóri.

Háskólinn í Reykjavík auglýsir eftir forritara í fullt starf á upplýsingatæknisvið. Í starfinu
felst ábyrgð á og umsjón með fjölbreytilegri forritun í rekstrarumhverfi skólans í
samstarfi við annað starfsfólk.

Áhugasömum einstaklingum, sem vilja taka þátt í
uppbyggingu og þróunarstarﬁ hjá spennandi fyrirtæki er bent á að senda umsókn með ferilskrá til
starf@orf.is fyrir 2. apríl.

STARFSSVIÐ
r Greining á þörfum, tæknilegum kröfum og hönnun
r Þátttaka í þróun upplýsingatækni innan skólans
r Útfærsla á lausnum
r Þátttaka í rekstri og þjónustu upplýsingatækni

ORF Líftækni hf. er vaxandi fyrirtæki, þar sem frumkvöðlaandi ríkir með mikla möguleika á framþróun í
starﬁ fyrir dugmikla og áhugasama starfsmenn.

HÆFNISKRÖFUR
r Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða skyldum greinum
r Þekking og reynsla af viðurkenndum aðferðum við hugbúnaðarþróun
r Þekking á og reynsla af PHP, JAVA, .NET og SQL
r Færni til að greina og sjá lausnir

Fyrirtækið er leiðandi í framleiðslu hágæða sérvirkra
próteina fyrir læknisrannsóknir, húðvörur og líftækniiðnað. Með þróun og nýtingu á einstakri framleiðsluaðferð sinni, sameindaræktun í byggi, stefnir ORF
markvisst að enn frekari uppbyggingu sem hátæknifyrirtæki í fremstu röð á alþjóðlegum markaði.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2012.

Áhersla er lögð á að selja vaxtaþætti, á markaði fyrir
húðvörur, til rannsóknastofa á sviði frumurannsókna
(t.d. stofnfrumurannsókna), frumuræktunar og
þróunar vefjasmíði (regenerative medicine) undir
vörumerkjunum BIOEFFECT™, ISOkine™ og öðrum
vörumerkjum.

Tekið er á móti umsóknum á vefsíðu HR www.hr.is/lausstorf
Nánari upplýsingar um starfið veitir Heiðar Jón Hannesson, forstöðumaður upplýsingatæknisviðs,
á netfanginu hjh@ru.is

www.hr.is

LAGHENTUR STARFSMAÐUR ÓSKAST

Innnes er einn stærsti og öflugasti matvöruinnflytjandi

Okkur vantar laghentan starfsmann á verkstæði okkar. Um er að ræða viðgerðir
á vatns- og kaffivélum, sjálfsölum ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.
Á verkstæði okkar starfa 6 starfsmenn.

kunnug.

landsins og eru vörumerki fyrirtækisins neytendum vel
Innnes á m.a. velgengni vörumerkja sinna að

þakka góðu og samhentu starfsfólki en hjá Innnes starfar
samhent liðsheild um 100 starfsmanna. Innnes er eigandi
Selecta á Íslandi sem sérhæfir sig í drykkjarlausnum fyrir

Hæfniskröfur:
q¸FLLJOH SFZOTMBPHGÀSOJÇWJÊHFSÊVNFS»TLJMJO
q4UVOEWÇTJPHTBNWJTLVTFNJ
q-JQVSÊÇNBOOMFHVNTBNTLJQUVN

fyrirtæki og stofnanir.
Höfuðstöðvar Innnes eru að Fossaleyni í Grafarvogi.
Auk þess rekur fyrirtækið útibú á Akureyri.

TLJMFHUFSBÊWJÊLPNBOEJHFUJIBGJÊTUÐSGTFNGZSTU
3FZLMBVTUVNIWFSGJ
Umsóknum skal skilað í tölvpósti á netfangið olafurj@selecta.is
Allar nánari upplýsingar um starfið veitir:
Ólafur Jóhannesson í síma 696 8586

Umsóknarfrestur er til 26. mars

www.innnes.is
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Triangel Software AS is a part of the Triangel Group in Norway, established in 1984 with ofﬁces in Oslo, Ålesund and Kristiansund. Headquarters is located in
Molde. The group has two business areas: Consulting and IT solutions. Our IT solutions for time and resource management uses web / mobile web and SMS.
They range from the administration of the substitution needs in the health sector and SMS-based calling systems for blood donors to timesheet systems for
businesses. The systems are well established in the market and the company has a clear strategy to increase its market share in the years to come.

To further strengthen our position we are looking for:

Senior Software Engineer

Software Engineer

You will work as project manager / system architect and be a part of our
development team. With us you will have the opportunity to combine marketleading technology to future-oriented solutions. You must show a good level
of coding experience in ASP. Net, C #, SQL, HTML and Web services.

You will be part of our development team and assist in using market-leading
technology to build future-oriented solutions. You master technologies such
as ASP.Net, C #, SQL, XML and Web services.

You are independent, but like to work in the project team You seek to solve
problems and are not afraid of challenges. You have good technical knowledge and gain the trust of customers. Your higher education (Bachelor /
Master) in information technology and at least 4 years relevant job experience
enables you to master the development process as well as understand the
customer`s business case.

We are looking for a person that will work independently as well as show
good cooperation skills. You like to face new tasks and challenges and
possess formal development expertise in software development.

Ofﬁces are in Molde, Norway. Molde is in middle of Møre and Romsdal County and features good communications, unique “fjord” nature, diverse industry,
good growing conditions and a rich and diverse sporting and cultural environment. We can offer: We offer an inclusive, exciting and competent environment
in a well established company. In addition, we offer competitive salary, good insurance and pension plans. Training in relevant products and internal tools.

Molde - Kristiansund - Ålesund

Any questions regarding the position may be directed to: CEO Geir D. Sylte, telephone +47 47 30 91 70
or send your CV and application to geir.sylte @ triangel.no. For more information, see our website www.triangel.no.
Application deadline for the position: 10th of April. Interviews will be made in Iceland after the initial deadline.

LOOKING FOR JOB IN NORWAY?
MEET US IN REYKJAVIK 20th OF MARCH!

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 several Norwegian companies.

s 7% !2% ,//+).' &/2 0%/0,% 7(/ (!6% 7/2+ %80%2)%.#% 7)4( 4(% &/,,/7).'
15!,)&)#!4)/.3 !.$ #(!2!#4%2)34)#3
- Tinsmiths with journeyman’s certiﬁcate and/or 3 years documented experience in sheet metal
- Mechanical engineers
- Electro/automation engineers
- Engineers within construction, civil engineering, energy
And a lot more…
s '%.%2!, 15!,)&)#!4)/.3 !.$ 3+),,3
We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at the same
time contribute to positive teamwork. It is also important with good communication skills in English
or Danish/Norwegian.
s 7% #!. /&&%2
- Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for
professional development
- Competitive salary terms and good insurance
- A great working environment and good conditions
Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person below or
meet us at Hotel Borg in Reykjavik Tuesday 20th of March from 12:00 to 6:00 PM.

Contact: Erland Borgen, Partner, Manager Jobconnect IT & Engineering | e-mail: erland@jobconnect.no |

www.jobconnect.no
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Atvinnutækifæri í Noregi
Tíu norsk fyrirtæki og vinnumiðlanir, í samstarfi við EURES
í Noregi og á Íslandi, kynna störf og starfstækifæri á Hótel Borg,
Gyllta salnum, þriðjudaginn 20. mars milli kl. 12 og 18.
Fulltrúar frá eftirtöldum fyrirtækjum verða á staðnum:
Helse Bergen www.helse-bergen.no
Helse Personal AS www.helsepersonal.no
Bergen Personal AS www.bergenpersonal.no
Skudeviken Personell www.skutevikenpersonell.no
Match Bemanning www.matchbemanning.no

Jobconnect AS www.jobconnect.no
National Oilwell Varco www.nov.com
AF-gruppen www.afgruppen.no
Eltel Networks AS www.eltelnetworks.no
AM Direct AS www.amdirect.no

M.a. er verið að leita að fólki í heilbrigðisgeiranum, fjarskiptum, tæknigreinum tengdum byggingariðnaði,
verkfræðingum og tölvunarfræðingum. Sum störfin eru þegar auglýst á www.eures.is

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (         

Eures ráðgjafar frá Noregi veita upplýsingar um almenn starfstækifæri.

Óskum eftir fræðslustjóra
í litríkt starf hjá Vodafone
Þú þarft kannski ekki að klæða þig í búning né segja ævintýri frekar en þú
YLOW+LQVYHJDUOHLWXPYL²D²O¯ȤHJULRJJO¸JJULPDQQHVNMXVHPKHIXU
JDPDQDID²PL²ODXSSO¿VLQJXP£OLIDQGLRJIM¸OEUH\WWDQK£WW
$OODUQ£QDULXSSO¿VLQJDUXPVWDUIRJK¨IQLVNU¸IXUHUD²ȣQQD£
vodafone.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2012.
Vinnustaðurinn okkar er skemmtilegur og fólk sem tekst á við
krefjandi verkefni með bros á vör er okkur að skapi. Við tökum
verkefnin hátíðlega en ekki okkur sjálf og viljum gera viðskiptavini okkar þá ánægðustu á Íslandi.

Þín ánægja er okkar markmið
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Starfatorg.is
Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna

Líffræðingur
Vistvæn Orka ehf er ört vaxandi fyrirtæki sem er leiðandi í ræktun
á plöntulífmassa með LED ljósdíóðutækni.
Fyrirtækið leitar nú að öﬂugum liðsmanni til að sinna nýjum
verkefnum í tengslum við ræktun á þörungum í starfsstöð fyrirtækisins í Reykjavík og á landsbyggðinni.
Starfssvið:
• Mótun og umsjón með nýjum rannsóknarverkefnum.
• Vinna við þróun framleiðsluaðferða.
• Skipulagning og umsjón með sýnatökuleiðöngrum.
• Mat á niðurstöðum mælinga og úrvinnsla gagna.
• Skýrslugerð.
Hæfniskröfur:
• MSc eða PhD-próf í líffræði eða skildum greinum er skilyrði.
• Reynsla af rekstri og uppsetningu rannsóknarverkefna.
• Reynsla af rannsóknum og ræktun á þörungum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Mjög góð enskukunnátta og samskiptahæfni í ræðu og riti.
Nánari upplýsingar hjá framkvæmdastjóra í síma 553-6752
(553-ORKA). Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og meðmælendur óskast sendar á netfang: atvinna@vo.is
Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2012.

Stofnun

Staður

Skrifstofustarf
Lögfræðingur
Sérfræðingur
Sérfræðilæknar
Ritari
Starf í dreifingarmiðstöð
Hjúkrunarfr., hjúkrunarn., sjúkral.
Forseti
Dósent í barnalæknisfræði
Sviðsstjóri fjármálasviðs
Verkefnisstjóri
Sviðstjóri
Hjúkrunarfr., hjúkrunarnemar
Verkefnastjóri í upplýsingatækni
Læknaritari
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir
Læknaritari
Sérfræðingur
Hjúkrunardeildarstjóri
Hjúkr.fr., hjúkr.n., ljósm., sjúkral.

Viðlagatrygging Íslands
Reykjavík
201203/066
Viðlagatrygging Íslands
Reykjavík
201203/065
Fjármálaeftirlitið
Reykjavík
201203/064
Landspítali, kvenna- og barnasviði Reykjavík
201203/063
Landspítali, meltingar- og nýrnad. Reykjavík
201203/062
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Reykjavík
201203/061
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Blönduós
201203/060
Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindas. Reykjavík
201203/059
Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindas. Reykjavík
201203/058
Háskóli Íslands, fjármálasvið
Reykjavík
201203/057
Hagstofa Íslands
Reykjavík
201203/056
Hagstofa Íslands
Reykjavík
201203/055
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær 201203/054
Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík
201203/053
Sjúkrahúsið á Akureyri
Akureyri
201203/052
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupstaður 201203/051
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær 201203/050
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær 201203/049
Neytendastofa
Reykjavík
201203/048
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Sauðárkrókur 201203/047
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Sauðárkrókur 201203/046

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (         

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað.

Starf

Hugbúnaðarstýring Vodafone bíður
eftirvæntingarfull eftir liðsfélaga
Sérfræðingur í hugbúnaðarstýringu verður að hafa unun af því að þróa
nýjar og snjallar lausnir bæði af eigin rammleik og í liði með öðrum.
„Það er ekki hægt“ er ekki til í orðaforða hugbúnaðarsérfræðingsins.
$OODUQ£QDULXSSO¿VLQJDUXPVWDUIRJK¨IQLVNU¸IXUHUD²ȣQQD£
vodafone.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2012.
Vinnustaðurinn okkar er skemmtilegur og fólk sem tekst á við
krefjandi verkefni með bros á vör er okkur að skapi. Við tökum
verkefnin hátíðlega en ekki okkur sjálf og viljum gera viðskiptavini okkar þá ánægðustu á Íslandi.

Þín ánægja er okkar markmið
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Gallery Restaurant og Viðeyjarstofa leita
af starfsfólki í eftirfarandi stöður:

Viltu vinna
á landsbyggðinni?

Gallery Restaurant – Hótel Holti leitar af fagmanni í
framreiðslu (þjónn). Fullt starf.

ISS Ísland óskar eftir að ráða matreiðslumann og
aðstoðarfólk í virkjun á Suðurlandi

Viðkomandi vinnur 15 daga í mánuði sem vaktstjóri
og hefur umsjón með starfsmannahaldi og annarri
skipulagningu. Umsókn sendist á gallery@holt.is

Matreiðslumaður
Veitingasvið ISS óskar eftir að ráða matreiðslumann til
þess að sinna daglegum störfum í mötuneyti í virkjun á
Suðurlandi. Starfið er unnið í 7 daga og frí í 7 daga.

Gallery Restaurant – Hótel Holti leitar af matreiðslunemum. Fullt starf.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á eldhúsi
og öllu sem við kemur matreiðslu.
Umsókn sendist á gallery@holt.is

Aðstoðarfólk
ISS leitar einnig á sama stað eftir aðstoðarfólki í eldhús
og þrif. Starfið er unnið 5 daga vikunnar.

Golden Globe - Besti dramaþáttur ársins

Viðeyjarstofa leitar af starfsmanni sem hefur yﬁrumsjón með allri veitingasölu í eyjunni. Fullt starf.
Viðkomandi sér um daglegan rekstur hússins og
þarf að hafa góða reynslu af veitingarstörfum. Yngri
en 25 ára koma ekki til greina.
Umsókn sendist á Videyjarstofa@holt.is

Sunnudaga á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Starfsmenn á svæðinu þurfa að geta gengið í öll
störf sem eru í umsjón ISS á svæðinu, sem eru
m.a. mötuneyti, þrif, þvottur og fl. Einnig þarf
starfsmaður að vera sveigjanlegur, nákvæmur,
samviskusamur, vera íslenskuumælandi og sýna
frumkvæði.

Umsóknir og ferilskrá berist til Sigríðar Héðinsdóttur
starfsmannastjóra á netfangið siggah@iss.is
Einnig er hægt að fylla út umsókn á heimasíðu
www.iss.is, vinsamlega tilgreinið hvaða starf er
sótt um.

Ert þú leiðtogi?
Bandalag íslenskra skáta auglýsir eftir verkefnastjóra á sviði mannauðs- og leiðtogaþjálfunar í fullt starf.
Starfsvið:
s 3TJØRNUN MÈLEFNA FULLOR¦INNA SEM SINNA SJÈLFBO¦ASTÚRFUM FYRIR SKÈTAHREYFINGUNA Ó SAMVINNU VI¦
SKÈTAFÏLÚGIN Ó LANDINU
s 6IRK ¡ÈTTTAKA VI¦ STEFNUMØTUN ¡RØUN OG ÈTLANAGER¦ È SVI¦I SJÈLFBO¦ASTARFS FULLOR¦INNA INNAN
SKÈTAHREYFINGARINNAR OG LEI¦TOGA¡JÈLFUNAR SKÈTAHREYFINGARINNAR
s .âLI¦UN SJÈLFBO¦ALI¦A OG VIRK TENGSL VI¦ FÏLAGSEININGAR ELDRI SKÈTA
s 5MSJØN ME¦ LEI¦TOGA¡JÈLFUN SKÈTAHREYFINGARINNAR Ó SAMVINNU VI¦ FORMANN &R¦SLURÈ¦S "¶3 LEI¦BEINENDUR OG ÈBYRG¦ARMENN NÈMSKEI¦A
s ½NNUR VERKEFNI Ó SAMRÈ¦I VI¦ FRAMKVMDASTJØRA
Menntunar- og hæfniskröfur:
s (ÈSKØLAMENNTUN OG REYNSLA SEM NâTIST Ó STARFI

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

s ,IPUR¦ Ó SAMSKIPTUM FRUMKV¦I OG SJÈLFST¦I Ó STARFI
s 3TJØRNUNAR OG LEI¦TOGAHFILEIKAR ME¦ ÈHERSLU È FRUMKV¦I SAMSKIPTAHFNI OG SKIPULEG VINNUBRÚG¦
s 'Ø¦ ÓSLENSKU OG ENSKUKUNNÈTTA ÈSAMT HFILEIKA TIL A¦ TJÈ SIG Ó R¦U OG RITI
s 2EYNSLA AF SKÈTASTARFI E¦A Ú¦RU SJÈLFBO¦ASTARFI ER SKILEG

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

.ÈNARI UPPLâSINGAR GEFA (ERMANN 3IGUR¦SSON FRAMKVMDASTJØRI Ó SÓMA   HERMANN SKATARIS OG »LAFUR 0ROPPÏ
FORMA¦UR FR¦SLURÈ¦S Ó SÓMA   PROPPE HIIS
5MSØKNARFRESTUR ER TIL  APRÓL 

www.skatar.is

Verkfræðingar
VSÓ Ráðgjöf leitar að ungum og ferskum starfsmanni til að takast á við aukin verkefni við hönnun
lagna- og loftræsikerfa í byggingar hér heima og erlendis, starfsmanni sem:
-

Hefur lokið framhaldsnámi (M.Sc.).
Hefur faglegan metnað og vilja til að þroskast í starfi.
Er með kunnátu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
Á auðvelt með að tjá sig í ræðu og riti.
Er jákvæður og lipur í mannlegum samskiptum.

Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði. Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða,
góðir vinnufélagar og fjölbreytt verkefni.
Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur á netfangið helena@vso.is eða í
móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir 1. apríl 2012.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu
1958 og er eitt af rótgrónustu
verkfræðifyrirtækjum landsins.
Mikil áhersla er lögð á fagleg
vinnubrögð og góða þjónustu.
Hjá VSÓ Ráðgjöf starfa nú um 50
manns við alhliða ráðgjöf og
hönnun vegna hvers konar mannvirkjagerðar.
Í fyrirtækinu ríkir jákvæður
starfsandi og þar er rekið öflugt
starfsmannafélag.
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Verkstjóri/ Gæðastjóri
(snyrting og pökkun)
Velferðarsvið

Stormur Seafood leitar að drífandi einstaklingi í starf
verkstjóra og gæðastjóra i matvælavinnslu félagsins
í Hafnarﬁrði. Skilyrði er að umsækjandi haﬁ reynslu í
störfum tengdum ﬁskvinnslu.
Upplýsingar í símum 692-9003 og 565-0516 eða
netfang steini@stormurseafood.is
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Neytendastofa
Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

sími: 511 1144

Störf með utangarðsfólki í Reykjavík og fólki
með margháttaðan vanda
Borgarverðir er nýtt þjónustuúrræði Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar sem veitir utangarðsfólki og
fólki með margháttaðan vanda þjónustu á vettvangi. Um er að ræða færanlegt teymi sérfræðinga
sem veitir þjónustu og aðstoð á vettvangi. Borgarverðir er samstarfsverkefni Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og Lögreglustjórans á
höfuðborgarsvæðinu og samanstendur af verkefnisstjóra, hjúkrunarfræðingi og lögreglumanni. Föst
vinnuaðstaða er til staðar á vegum þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða, en fyrst og fremst er um
að ræða færan-legar vinnuaðstæður í bifreið þar sem um vettvangsvinnu er að ræða.
Vinnutími er frá kl. 11.00 til kl. 19.00 virka daga.
Laus eru til umsóknar störf verkefnisstjóra og hjúkrunarfræðings í teymi Borgarvarða. Störfin eru tímabundin í eitt ár.
Starfssvið verkefnisstjóra Borgarvarða:
• Leiðir verkefnið Borgarverðir
• Er faglegur stjórnandi á vettvangi
• Skipuleggur starfsemi og innra skipulag Borgarvarða
• Veitir faglega ráðgjöf og þjónustu til utangarðsfólks
• Stýrir og ber ábyrgð á samstarfi við önnur þjónustuúrræði sem koma að málefnum utangarðsfólks
• Ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana
Borgarvarða
• Ber ábyrgð á skráningu og skýrslugerð verkefnisins
Menntunar – og hæfniskröfur verkefnisstjóra Borgarvarða:
• Háskólamenntun á félagsvísindasviði eða sálfræði
• Reynsla af starfi með áfengis- og vímuefnasjúkum
og/eða geðfötluðum æskileg
• Reynsla af ráðgjafarstarfi í félags- eða heilbrigðisþjónustu æskileg
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, leiðtogahæfni, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Starfssvið hjúkrunarfræðings Borgarvarða:
• Ber ábyrgð á og sinnir hjúkrunarþjónustu við
utangarðsfólk á vettvangi
• Veitir faglega ráðgjöf og sinnir umönnun
utangarðsfólks
• Sinnir skráningu og skýrslugerð varðandi starf sitt
eftir því sem við á
Menntunar- og hæfniskröfur hjúkrunarfræðings
Borgarvarða:
• Hjúkrunarfræðingur með íslenkst starfsleyfi.
• Reynsla af starfi með áfengis- og vímuefnasjúkum
og/eða geðfötluðum æskileg
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Um er að ræða frumkvöðlastörf í þjónustu- og leitarstarfi á vettvangi við utangarðsfólk. Áhugi á málefnum og aðstæðum
utangarðsfólks er því nauðsynlegur.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir
Magðalena Kjartansdóttir, deildarstjóri á Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða í gegnum netfangið
magdalena.kjartansdottir@reykjavik.is.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimsíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is, undir .
„störf í boði“.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2012.

Dagsetur sem rekið er af Hjálpræðishernum er úrræði fyrir heimilislaust fólk. Þar er boðið upp á
mat, þvotta, hreinlætisaðstöðu, hvíldaraðstöðu og iðju. Í Dagsetri starfar auk starfsmanna
Hjálpræðishersins sérfræðingur í iðju fyrir utangarðsfólk á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar.
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ætlar að auka þjónustu við utangarðsfólk í Dagsetri enn frekar með
fjölgun starfsmanna.
Laust er til umsóknar fullt starf stuðningsfulltrúa og hálft starf félagsráðgjafa eða iðjuþjálfa.
Starfssvið stuðningsfulltrúa í Dagsetri:
• Sinnir gestum Dagseturs
• Tekur þátt í og aðstoðar við iðju fyrir utangarðsfólk
• Aðstoðar við dagleg störf á Dagsetri
Menntunar- og hæfniskröfur stuðningsfulltrúa í
Dagsetri:
• Félagsliðamenntun æskileg
• Reynsla af starfi með utangarðsfólki, vímuefnasjúklingum og/eða geðfötluðum æskileg
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Starfssvið félagsráðgjafa/iðjuþjálfa í Dagsetri (50%
starf):
• Þróar iðju fyrir utangarðsfólk í samráði við
sérfræðing í Dagsetri
• Almenn virkniþjálfun gesta í Dagsetri
• Samstarf við samstarfsaðila og þróun verkefna
Menntunar- og hæfniskröfur félagsráðgjafa/
iðjuþjálfa í Dagsetri:
• Félagsráðgjafamenntun eða iðjuþjálfamenntun
• Reynsla af starfi við virkniþjálfun æskileg
• Reynsla af starfi með utangarðsfólki, vímuefnasjúklingum og/eða geðfötluðum æskileg
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir
Magðalena Kjartansdóttir, deildarstjóri á Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða í gegnum netfangið magdalena.kjartansdottir@reykjavik.is.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimsíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is, undir
„störf í boði“.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2012.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.
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SÖLUMAÐUR
Söludeild Hreyfingar er að leita að hörkuduglegum, heilbrigðum og lífsglöðum sölumanni.
Á meðal verkefna er að annast tilboðsgerð
og frágang sölusamninga auk þess að annast
viðhald viðskiptatengsla og öflun nýrra
viðskiptavina. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf strax. Við leitum að einstaklingi sem
uppfyllir eftirfarandi hæfniskröfur:

Starfsfólk óskast

Erum að leita að skemmtilegu,
jákvæðu og sjálfstæðu fólki

Veitingastaðurinn Rub23 Reykjavík óskar
eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:
• Matreiðslumenn
• Starfsmenn í eldhús með áhuga á sushi

Stöður sem við erum að ráða í
Kokkur auk aðstoðarfólks í eldhús
Vaktstjóra yﬁr þjónustu, helst lærðum þjón.

Við leitum að áhugasömum og metnaðarfullum
starfskröftum, reynsla er kostur.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn með
ferilskrá á reykjavik@rub23.is

Áhugasamir haﬁ sambandi með því að senda inn
umsókn á snapsbistro@snapsbistro.is

•
•
•
•
•
•

Ráðgjafar Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar
Auglýst er eftir 3 ráðgjöfum fyrir Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar sem er nýtt verkefni á vegum Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra og Sjálfsbjargarheimilisins.
Miðstöðinni er ætlað að eﬂa hreyﬁhamlað fólk með upplýsingagjöf varðandi t.d. aðgengi, gagnlegar lausnir í hversdagslíﬁnu og
réttindi. Aðstandendur, einstaklingar með tímabundna hreyﬁskerðingu sem og aðrir geta einnig nýtt sér Þekkingarmiðstöðina.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá
með mynd og upplýsingar um meðmælendur á
netfangið hreyfing@hreyfing.is fyrir 23. mars.

Aðrar hæfniskröfur sem gerðar eru til umsækjenda:
• Áhugi og þekking á málefnum hreyﬁhamlaðs fólks
• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Hæﬁleiki til að tjá sig í mæltu og rituðu máli
• Góð almenn tölvufærni
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ og geta til að vinna í hópi.

Fræðslustarfsemi í formi námskeiða og jafningjafræðslu verður
mikilvægur þáttur í starfseminni ásamt öﬂugri heimasíðu.

Hreyﬁhamlaðir einstaklingar eru hvattir til að sækja um. Gert
er ráð fyrir 80-100% starfshlutfalli, en annað hlutfall kemur til
greina.

Ráðgjafar miðstöðvarinnar sinna upplýsingagjöf, ýmist í síma
eða með viðtölum. Einnig eru þeir tengiliðir við samstarfsaðila.

Miðstöðin mun opna í júní 2012, því er æskilegt að umsækjendur geti haﬁð störf sem fyrst.

Við leitum eftir einstaklingum með háskólamenntun sem
nýtist í eftirfarandi störfum:
- Ráðgjaﬁ/staðgengill forstöðumanns. Leitað er eftir iðjuþjálfa
eða starfsmanni með aðra sambærilega menntun.
- Ráðgjaﬁ/umsjónarmaður heimasíðu Þekkingarmiðstöðvar
innar. Viðkomandi þarf að búa yﬁr haldgóðri reynslu í heima
síðu- og tölvumálum.
- Ráðgjaﬁ/umsjónarmaður fræðslumála. Leitað er eftir kennara
eða einstaklingi með aðra sambærilega menntun.

Frekari upplýsingar veitir Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir forstöðumaður Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar í síma 895 0593.
Tölvupóstur: gudbjorg@sjalfsbjorg.is. Nánari upplýsingar um
Þekkingarmiðstöðina er að ﬁnna á sjalfsbjorg.is.
Umsóknarfrestur er til 2. apríl 2012.

Hefur reynslu af sölustörfum
Er samviskusamur og metnaðarfullur
Býr yfir framúrskarandi þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum
Hefur frumkvæði og á gott með að vinna í teymi
Háskólamenntun er kostur
Er reyklaus

WOW talar
pólsku!
Hvað með
þig?

Umsóknum skal skilað í tölvupósti á framangreint póstfang,
ásamt með ferilsskrá og greinargerð er lýsir hvers vegna umsækjandi sækir um starﬁð og hví hann telur sig til þess fallinn
að gegna því.

WOW air leitar logandi ljósi að starfsmanni í hálft starf í þjónustuver sitt.
Viðkomandi þarf að hafa einskæran
áhuga á ﬂugi, símsvörun og upplýsingagjöf auk þess að tala reiprennandi
pólsku, íslensku og ensku. Já, pólsku.

Starfskraftur á Sequence Capture rannsóknarstofu

Reynsla af starﬁ í ferðaþjónustu er
æskileg, auk þess sem ævintýraþrá,

Starﬁð felur í sér framleiðslu, gæðapróf og framleiðsluþróun í Sequence Capture deild.
Tilvonandi starfsmaður mun vinna við alla þætti framleiðslunnar í samræmi við verklýsingar, m.a.
DNA framleiðslu, samsetningu lokaafurðar og almennan stuðning við afgreiðslu pantana.

ferðahugur, glaðlyndi og skipulagshæﬁleikar eru allt kostir sem við
erum að leita að.

Við leitum að nákvæmum og áhugasömum einstaklingi sem á auðvelt með að vinna sjálfstætt
sem og í hóp. Í boði er áhugavert starf hjá alþjóðlegu fyrirtæki.

Erum við nokkuð að tala um þig?

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í líffræði, lífeindafræði eða skyldum greinum
• Starfsreynsla af rannsóknarstofu er æskileg
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta og tölvufærni

Sendu umsókn á
egtalapolsku@wowair.is
fyrir 15. mars, 2012.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV) á netfangið: reykjavik.jobs@roche.com
Nánari upplýsingar veita
Freyja Eiríksdóttir, freyja.eiriksdottir@roche.com (s: 414-2147)
Elsa Þórey Eysteinsdóttir, elsa_thorey.eysteinsdottir@roche.com (s: 414-2116)

“Make your mark.
Improve lives.”
Roche, Switzerland
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Umsóknarfrestur er til 1. apríl nk.
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Reyndur matreiðslumaður óskast
Reyndur matreiðslumaður óskast í veiðihús Noregi.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila og ferðakostnaður
greiddur af vinnuveitanda. Áhugasamir haﬁ samband
í síma +47 4028 4641 / karl@heggoyaktiv.no

2OtXGUHL¿QJ

Sölumaður - Olíudreiﬁngu ehf.
Olíudreiﬁng ehf.
Óskar eftir að ráða sölumann hjá söludeild.
Starfslýsing:
Sala á tæknibúnaði til einstaklinga,
iðnaðar og sjávarútvegs fyrirtækja.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Menntunar-og hæfniskröfur.
• Vanur sölumaður.
• Góðir sölu og skipulagshæﬁleikar.
• Tæknimentunn.
• Vélstjóri
• Vélvirki
• Rafvirki
• Góð íslensku og ensku kunnáta
• Talað mál
• Ritað mál
• Almenn tölvu þekking
• Excel
• Powerpoint
• Ökuréttindi.
Allar nánari upplýsingar veita:
Jónas Kristinsson
Sími: 550-9914 jonas@odr.is
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á
www.oliudreiﬁng.is

ÚTBOÐ
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Verksýn ehf. f.h. Húsfélagsins Krummahólum 6 í
Reykjavík, óskar eftir tilboði í verkið „Krummahólar
6, viðhaldsframkvæmdir.“
Helstu magntölur eru:
• Alhreinsun og ﬁltun svala
605 m²
• Háþrýstiþvottur veggﬂata
1217 m²
• Endursteypa byggingarhluta 180 m²
• Endurnýjun glers og glerlista
90m²
• Endurnýjun glugga
44 stk.
• Endurnýjun svalahandriða
356 lm
• Klæðning veggﬂata
95 m²
• Málun veggﬂata
1217 m²
• Málun gluggapósta og karma 2137 lm
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi hjá
Verksýn ehf. Síðumúla 1 í Reykjavík, frá og með
ﬁmmtudeginum 22. mars. 2012 gegn 7.000.- kr.
óafturkræfu gjaldi.
Tilboði merktu “Krummahólar 6,
viðhaldsframkvæmdir” skal skila til Verksýnar ehf.
Síðumúla 1 fyrir kl. 14.00 þriðjudaginn 3. apríl nk.
og verða tilboð þá opnuð að viðstöddum þeim
bjóðendum er þess óska.

ÚTBOÐ NR. 6330048

Helstu magntölur eru:
Innveggir
300 m²
Glerveggir
80 m²
Loft
700 m²
Innihurðir
20 stk
Málning
1.800 m²
Parket
365 m²
Loftræsisamstæða
1 heild
Lampar
200 stk
Þakgluggar
72 stk
Þakpappi
400 m²
Vettvangsskoðun verður haldin 22. mars 2012
kl. 10.00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 31. ágúst
2012.
Útboðsgögn verða til sýnis og afhendingar hjá Framkvæmdasýslu ríkisins, Borgartúni 7A, 105 Reykjavík
frá og með þriðjudeginum 20. mars 2012, opnunartími 8.30-16.00.
Tilboðin verða opnuð hjá Framkvæmdasýslu ríkisins
3. apríl 2012 kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

Bjart, opið, hátt til lofts 70 m2 við mið Laugaveg til leigu
Áhugasamir sendi uppl. um sig og rekstur á
sigs81@yahoo.com

  ¦2 
Verslunin og vefverslunin
Vinnufatnaður.is er til sölu.
Lager, verslun og vefverslun.
Mikil tækifæri framundan.
Allar nánari upplýsingar í
netfanginu valur@vinnufatnadur.is
Verslunin er staðsett á Akureyri.

6W\UNLU~UVNXOêèVVMyèL

Aðalfundur

0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODPiODUièXQH\WLDXJOêVLU
HIWLUXPVyNQXPXPVW\UNL~UVNXOêèVVMyèLVHP
VWDUIDUVDPNY PWO|JXPQURJUHJOXPQU
8PVyNQDUIUHVWXUHUDSUtO1iQDUL
XSSOêVLQJDURJ~WKOXWXQDUUHJOXUVMyèVLQVHUDè¿QQD
i YHI PHQQWD RJ PHQQLQJDUPiODUièXQH\WLVLQV
ZZZPHQQWDPDODUDGXQH\WLLV

Aðalfundur Ferðaþjónustu bænda hf. verður haldinn
á Hótel Núpi, Dýraﬁrði, þriðjudaginn 27. mars 2012 kl. 10.30.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 15. gr.
samþykkta félagsins.
2. Önnur mál löglega upp borin.
Stjórnin.

Brúar félags stjórnenda

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Sjávarútvegshússins,
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við verkið:
„Skúlagata 4, endurbætur 1. hæð og þak“

verslunarhúsnæði TIL LEIGU

Verksýn ehf.
Síðumúla 1, 108 Reykjavík
www.verksyn.is

AÐALFUNDUR
SKÚLAGATA 4, ENDURBÆTUR
1. HÆÐ OG ÞAK

LAUGAVEGUR

verður haldinn mánudaginn 19. mars 2012 kl. 19:00
í húsakynnum félagsins Skipholti 50d.
Á dagskrá eru venjuleg
aðalfundastörf .
Félagar fjölmennum.
Stjórnin

Aðalfundur SFR stéttarfélags
í almannaþjónustu
verður haldinn ﬁmmtudaginn 22. mars kl. 17
að Grettisgötu 89, 1.hæð.

Dagskrá:
• Skýrsla stjórnar.
• Reikningar félagsins.
• Lagabreytingar.
• Stjórnarkjör kynnt.
• Kosinn löggiltur endurskoðandi, tveir skoðunarmenn
SFR
ogstéttarfélag
tveir til vara.óskar eftir að taka á leigu orlofshús fyrir
félagsmenn
sína
næsta
sumar (maí
til september
2011).
• Kosnir ﬁmm
menn
í kjörstjórn
og jafnmargir
til vara.
•
Ákvörðun
um
iðgjald
félagsmanna
og
skipting
milli
sjóða.
Húsin þurfa að vera fullfrágengin og með húsgögnum
og
almennum
búnaði.
Allar staðsetningar
komastarfsmenntun
til greina en
• Kosið í stjórnir
orlofssjóðs,
vinnudeilusjóðs,
þóarsjóðs,
er sérstaklega
eftir húsum
í Skagafirði
eða
á
styrktar-óskað
og sjúkrasjóðs
samkvæmt
reglum
þeirra.
suð-vesturhorni
• Fjárhagsáætlun.landsins. Einnig leitum við sérstaklega að
orlofshúsi
sem hægt
er að hafa gæludýr með sér.
• Ályktanirþar
aðalfundar
afgreiddar.
• Önnur mál.eru vinsamlegast beðnir um hafa samband við
Áhugasamir

Orlofshús óskast

Önnu Dóru hjá SFR, (dora@sfr.is) og senda lýsingu ásamt
Boðið verður upp á léttan kvöldverð.
mynd.

ALÞJÓÐLEGIR
FRIÐARSTYRKIR

RÓTARÝHREYFINGARINNAR
2013-2015
Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem rekinn
er af Alþjóða Rótarýhreyﬁngunni, mun veita allt að 60
styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 20132015. Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna
sem tengjast alþjóðasamstarﬁ og eﬂingu friðar í heiminum og eru ætlaðir fólki sem þegar hefur reynslu
af alþjóðastarﬁ auk þess að hafa lokið fyrstu háskólagráðu.
Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu
við sjö virta háskóla:
Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA
University of Bradford, Englandi
Uppsala University, Svíþjóð
International Christian University, Japan
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir.
Rótarýhreyﬁngin á Íslandi má senda eina umsókn. Val
íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg viðtöl og
könnun á námsferli og störfum. Makar, afkomendur
og makar afkomenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki
sótt um styrkinn. Tíu Íslendingar hafa fengið friðarstyrki frá því þeir voru fyrst veittir árið 2002.
Nánari upplýsingar um námið, háskólana og umsóknarskilmála er að ﬁnna á heimasíðu Rotary
International: http://www.rotary.org/EN/STUDENTSANDYOUTH/EDUCATIONALPROGRAMS/ROTARYCENTERSFORINTERNATIONALSTUDIES/Pages/HowToApply.aspx . Umsóknareyðublaðið er að ﬁnna undir
World peace fellowship. Einnig má nálgast upplýsingar
á skrifstofu Rótarýumdæmisins (rotary@rotary.is).
Sími 568-2233 (eða í síma 525-4818).
Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru beðnir
um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu á markmiði með framhaldsnámi fyrir 22. apríl til Skrifstofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 54, 108
Reykjavík, merkt „Friðarstyrkur“.
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Vehicle’s for sale
The American Embassy are seeking offers in the following
vehicles
SN-P95 Ford Econoline 2010 driven 7500 miles Grey Automatic
Gasoline/Flex fuel.
Customs fees and VAT of approximately ikr. 1946.000 will be added
to the bidding price.
The vehicle will be available for viewing and inspection Tuesday
March 20th between 2 and 4 p.m. Please contact Gudrun
Benediktsdottir on cell 693 9234 or Tryggvi Korneliusson on cell 693
9223.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykja víkurborgar og Orkuveitu
Reykjavíkur :
Sæmundargata 2. áfangi.
Gatnagerð, jarðvinna á lóð og veitur
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá
og með þriðjudeginum 20. mars 2012 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 2. apríl 2012 kl. 10:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12778. Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

Bids shall be delivered on available forms in a closed envelope to the
American Embassy, post 1 before 17.00 Thursday March 22nd.

ÚTBOÐ
Kópavogsbær

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í:
Útleiga á líkamsræktaraðstöðu við
sundlaugar í Kópavogsbæ
Í útboðinu fellst að leigja aðstöðu í Sundlaug
Kópavogs og Sundlauginni Versölum og reka þar
líkamsræktarstöð.
Útboðsgögn verða seld í Þjónustuveri Kópavogsbæjar Fannborg 2 ( 1.hæð ) frá og með þriðjudeginum 20. mars 2012 á kr 5.000.
Þegar útboðsgögn eru keypt skal skrá samskiptaaðila bjóðanda í útboði.
Tilboðum skal skila fyrir kl.: 11:00 3. apríl 2012 til
þjónustuvers Kópavogs, Fannborg 2 (1. hæð).

Bíll til sölu

www. kopavogur.is

Bandaríska Sendiráðið óskar eftir tilboðum í eftirtaldar
bifreiðar.
SN-P95 Ford Econoline 2010 ekinn 9234 km. Grár sjálfskiptur
bensín/etanól.
Tollar og gjöld, áætluð kr 1946.000 bætast við boðið verð.
Bifreiðin verður til sýnis þriðjudaginn 20. mars n.k. í samráði
við Guðrúnu Benediktsdóttur í síma 693 9234 og Tryggva
Korneliusson í síma 693 9223
Tilboðum skal skilað á þar til gerðum tilboðsblöðum í lokuðu
umslagi í móttökku Bandaríska Sendiráðsins fyrir kl. 17.00
fimmtudaginn 22. mars.
Sendiráðið áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða
hafna öllum.

Kárahnjúkavirkjun
Forval nr. 20080, KAR-22B
Ufsarstífla. Endurröðun ölduvarnar
Landsvirkjun leitar eftir verktaka til endurröðunar
ölduvarnar Ufsarstíflu.
Verkið felst í að endurraða ölduvörn Ufsarstíflu og
vinna grjót í grjótnámu til viðbótar því grjóti sem
fyrir er í ölduvörninni.
Gert er ráð fyrir að endurraða þurfi allt að 13.500
rúmmetrum ölduvarnar og vinna um 6.000
rúmmetra af grjóti í námu.
Forvalskröfur eru m.a. að verktaki hafi á að skipa að
minnsta kosti tveimur gröfumönnum sem hafi færni
og reynslu í grjótröðun á stíflu- eða brimvarnargarða
og góðum tækjakosti. Einnig verður horft til
fjárhagsstöðu verktaka.
Vinnusvæðið er í um 600 metra hæð yfir sjávarmáli.
Verkbyrjun verður um 15. júní 2012 og eru áætluð
verklok 15. september 2012.
Forvalsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með
þriðjudeginum 20. mars n.k. gegn óafturkræfu gjaldi
kr 2.500 fyrir hvert eintak.

Búðarhálsvirkjun
Útboð BUD-32, nr. 20083
245 kV háspennustrengir og
endabúnaður
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í framleiðslu
og tengingu háspennustrengja fyrir
Búðarhálsvirkjun.
Verkið felst í framleiðslu, prófunum, pökkun og
afhendingu háspennustrengja og endabúnaðar,
sem og frágangi endabúnaðar og tengingu
samkvæmt nánari lýsingu í útboðsgögnum.
Málspenna er 245 kV.
Áætluð verklok eru 1. ágúst, 2013.
Útboðsgögn á ensku verða afhent í móttöku
Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík,
gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 5.000 fyrir
hvert eintak, frá og með þriðjudegi 20. mars, 2012.
Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan
12:00 þriðjudaginn 8. maí 2012, þar sem þau
verða opnuð sama dag klukkan 14:00 og lesin upp
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Verktaki skal skila upplýsingum í samræmi við
forvalsgögn til Landsvirkjunar, innkaupadeild,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan
11:00 þriðjudaginn 27. mars 2012, þar sem nöfn
umsækjenda verða lesin upp að viðstöddum þeim
umsækjendum, eða fulltrúum þeirra, sem þess óska.

Verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá LÍN

Naustabryggja 54 - Íbúð 302
Opið hús sunnudaginn 18.mars frá kl. 15:00 - 15:30

S

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða verkefnastjóra (deildarstjóra) í upplýsingatækni (UT) sjóðsins. Hugbúnaðarþróun og stórum
hluta rekstrar á kerfum sjóðsins er úthýst. UT annast verkefnastjórnun upplýsingatæknimála, gæðamál, tækniþjónustu við starfsmenn og ýmis dagleg
rekstrarmál.
Starfssvið
• Stýra upplýsingatækni, gæðamálum og vefmálum LÍN.
• Umsjón með rekstri tölvukerfa sjóðsins, virkni upplýsingavinnslna
og úrvinnslu úr gagnagrunni sjóðsins.
• Samþætting tölvukerfa sjóðsins og gæðastjórnunar.
Eiginleikar umsækjanda
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða
sambærilegt.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun nauðsynleg.
• Æskilegt væri að hafa reynslu af stýringu upplýsingatækniverkefna.
• Þekking og reynsla af gæðamálum mikilvæg.
• Reynsla af forritun, SQL og rekstri kerfa æskileg.

Í boði er lifandi og krefjandi starfsumhverfi þar sem starfsþróun og uppbygging öflugrar þjónustu haldast í hendur.
Umsóknir skulu sendar á gudrun@lin.is, merktar „Verkefnastjóri í UT LÍN“. Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2012.
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Hér þarf bara að flytja inn!
Laus við kaupsamning.
Einstök íbúð með áhvílandi lánum kr. 23 millj.
Hönnun í sérflokki • Mikið af húsgögnum fylgja • Suðvestur svalir • Frábært
útsýni • Fataherbergi • Fjarstýrð lýsing • Baðherbergi með öllum tækjum
frá Philippe Starck • Glerhurðir • Þvottavél í íbúð • Geymsla í sameign.
Verið velkomin sjón er sögu ríkari!
Lóa Sveinsdóttir,
Sölufulltrúi.
Sími: 698 8733
loa@fasteignasalan.is

Sími 698 8733

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Mikil sala Vantar eignir á skrá
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MIKLA MÖGULEIKA / TILVALIÐ
FYRIR SAMHELDNA FJÖLSKYLDU

HB FASTEIGNIR
Opið hús í dag á milli kl. 13:30 - 14:00
Kirkjustétt 19,
Grafarholti.
Bjalla 302.
Laus
1.maí ! Glæsileg og
vel 26+
skipulögð
5 herbergja
íbúð (skráð
(*!2¨!2(!')

3KIPTI
¹ MINNI
EIGN 121,5
MÎGULEG
fm ) á 3.hæð + stæði í bílageymslu (ekki inni í ferm.) í góðu fjölbýlishúsi í
grafarholti.
en gertH¾È
var ráð fyrir því í upphaﬁ
o %FSTA
o ,!53 tvær
 stofur og þrjú svefnherbergi,
að svefnherbergin væru fjögur, þ.e að borðstofan væri eitt herbergi. íbúðin
o
%NDAÅBÒÈ
o

FM
MEÈ
BÅLSKÒR
er mjög opin og björt og með útsýni. vönduð gólfefni og innréttingar. sér
3UÈ VESTUR
SVALIR
o  SVEFNHERBERGI
bílastæði
í bílageymslu. ekkert áhvílandi enomögulegt
er að taka
80 % lán hjá
íbúðalánasjóði eða öðrum lánastofnununum. Verð kr.
31,5 millj.
6%2¨
  MILLJ

Um er að ræða mjög vel staðsettan og snyrtilegan
söluturn. Mikil íssala sem auðvelt er að auka verulega,
spilakassar, öﬂug dvd leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við
2 skóla og þétta blandaða byggð.
Miklir framtíðarmöguleikar, vaxandi velta.
Ásett verð 8 millj
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Lerkiás 5 í Garðabæ
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Á Vísi er hægt að horfaa á
myndskreyttan upplestur
tur
úr þessum sígildu
ý
ævintýrum.

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað.
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.

Góð eign
gulli betri
Lindarbraut 41 á Seltjarnarnesi

Opið hús í dag og á
morgun sunnudag á milli
kl. 16-17

H

Hlustaðu á Dísu ljósálf
g á Vísi
og Alfinn álfakóng
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Opið hús í dag og á
morgun sunnudag á milli kl. 15-16
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Glæsilegt 141 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Hellulögð innkeryrsla og afgirtur suður garður
sem er allur ein stór timburverönd. Tvö svefnherbergi. Stór stofa og eldhús með innfelldri lýsingu og fallegu
eikarparketi á gólﬁ. Baðherbergi með sturtu og baðkari. Bílskúr með geymslulofti fyrir ofan sem ekki er skráð
í fermetratölu. Kjörin eign fyrir þá sem vilja eina hæð. Verð 46,9 millj.
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum S: 895 3000.-

Glæsilegt 210 fm einbýlishús á einni hæð. Húsið er mikið endurnýjað. Skjólsæll garður með stórri timburverönd og nýlegri sólstofu. Hér er á
ferðinni einkar bjart og vel skipulagt hús með 3-4 svefnherbergjum ásamt rúmgóðum bílskúr.
Verð 63,9 millj.
Ásmundur Skeggjason fasteignasli verður á staðnum með allar nánari upplýsingar S: 895 3000.-

Fjárfestar gistihúseigendur athugið!

Til sölu heil húseign í miðbæ Reykjavíkur

Til sölu vinsælt gistiheimli í hjarta miðbæjarins.

Um er að ræða Gistiheimilið Loka sem hefur starfað í 5 ár og hefur
reksturinn frá upphafi gengið mjög vel.
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Fjárfestar veitingahúseigendur athugið!
Til sölu rótgróinn veitingastaður í miðbæ
Reykjavíkur ársvelta 130 milljónir og fer vaxand góð
EBITA

Til sölu veitingastaðir í Reykjavík
ársvelta 330 milljónir góðir vaxtamöguleikar.
Bókaðu fund fyrir nánari upplýsingar hjá Sverrir s
661-7000 eða Gylfa í s 770-4040

Fjárfestar - Gistihúseigendur ATH!

** Opið hús á sunnudaginn 17. mars kl 17:00 og 18:00 **
Upplýsingar um eignina veita Gylfi s. 770-4040
gylfi@domusnova.is og Sverrir s. 661-7000 sverrir@domusnova.is

Vorum að fá í sölu heila húseign í miðbæ
Reykjavíkur alls 488 fm
Lyklar á skrifstofu!
Hringdu núna til að bóka skoðun!
Sverrir s. 661 7000

