atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Ertu fluggáfaður?
Iceland Express leitar að metnaðarfullum, jákvæðum
og skipulögðum einstaklingi til þess að vinna í
öflugum hópi fjármáladeildar félagsins. Um er að
ræða starf sérfræðings með áherslu á fjárstýringu.
Helstu verkefni:
t Lausafjár- og áhættustýring.
t Áætlun skammtímafjárstreymis.
t Eftirfylgni með samningum.
t Samskipti við innlenda og erlenda þjónustuaðila s.s.
flugvélaleigur, eldsneytisbirgja, flugvelli og aðra
alþjóðlega þjónustuaðila.
Hæfniskröfur:

F í t o n / S Í A

t Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
t Sérfræðiþekking sem nýtist í starfi.
t A.m.k. 5 ára starfsreynsla.
t Þekking á flugrekstri er kostur.
t Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
t Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og samviskusemi.

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2012.
Vinsamlega sendið umsókn á job@icelandexpress.is
merkt „Fjármáladeild“. Nánari upplýsingar veitir
Jónína Helga Ólafsdóttir, mannauðsstjóri
(jonina@icelandexpress.is) í síma 5 500 619.
Iceland Express er annað stærsta fyrirtækið í ferðaþjónustu á Íslandi og fyrsta lággjaldaflugfélag landsins.
Allt frá stofnun félagsins árið 2003 hefur Iceland Express
verið leiðandi í samkeppni um hagstæðasta verðið í flugi
til og frá Íslandi. Félagið býður farþegum upp á sveigjanlega og gagnsæja þjónustu og leitast við að fljúga á nýja
og spennandi áfangastaði auk þeirra áfangastaða sem
Íslendingar sækja mest til. Hjá Iceland Express vinnur
traustur hópur starfsfólks sem saman vinnur að því að
gera ferðalög Íslendinga sem ódýrust og styrkja íslenska
ferðaþjónustu, en á síðasta ári flutti félagið tæplega
hálfa milljón farþega.
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Erum að bæta
við okkur
starfsfólki
vegna aukinna
umsvifa

Viltu læra
að pakka?

Starfsmenn
í pökkunardeild
Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun,
uppgjör eftir vinnslu og skjalfesting.
Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk breytinga og stillinga
á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Við leitum að einstaklingum:

Hjá Actavis bjóðum við upp á:

rNF£BMNFOOBNFOOUVOPHF£BTUBSGTSFZOTMVTFNOÝUJTU

tTOZSUJMFHBOPHÚSVHHBOWJOOVTUB§

rTFNFSVWFSLMBHOJSPHHFUBUJMFJOLB£TÊSOÃLWNWJOOVCSÕH£

t fjölskylduvænt starfsumhverfi

rTFNFSVHÓ£JSÎB£WJOOBÎIÓQJ

tgóðan starfsanda

rTFNHFUBVOOJ£FGUJSOÃLWNVTLJQVMBHJPHGZMHUSFHMVN

tgott mötuneyti

rTFNFSVTUVOEWÎTJSPHHFUBVOOJ£WBLUBWJOOV

tfræðslu og þjálfun

rNF£FOTLVPHUÕMWVLVOOÃUUV

tiðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni
sem sinna heilsuvernd starfsmanna

Kíkið á fleiri
laus störf á
www.actavis.is

Nánari upplýsingar veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is
og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 1. apríl nk.
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.
Actavis Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

t árlegan styrk til íþróttaiðkunar
auk fræðslustyrks
t öflugt starfsmannafélag

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.
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Lyfjafræðingur
Vegna aukinna umsvifa óskar Apótek Vesturlands eftir að ráða metnaðargjarnan og þjónustulundaðan lyfjafræðing í fullt starf. Viðkomandi þarf að
geta haﬁð störf strax eða samkvæmt nánara samkomulagi. Æskilegt er að
viðkomandi búi á Akranesi eða sé tilbúinn að ﬂytja þangað.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Adolfsson, lyfsali.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Umsóknir óskast sendar á olafur@apvest.is eða Apótek Vesturlands,
Smiðjuvöllum 32, 300 Akranesi.
Apótek Vesturlands er sjálfstætt og óháð apótek sem leggur mikla áherslu
á góða persónulega þjónustu og lágt lyfjaverð.
Akranes er fjölskylduvænt og gott samfélag með fjölbreytt og skemmtilegt mannlíf.
Stutt er í náttúruperlur innan sem utan bæjar. Blómlegt athafnalíf. Mikið og gott tómstundaog íþróttastarf eins og frægt er og auk þess stórglæsilegur golfvöllur í túnfætinum.
Strætóferðir og góðar samgöngur eru milli Akraness og Reykjavíkur.

LAUGARDAGUR 24. mars 2012
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Tækifærin liggja í Stavanger
Vegna aukinna umsvifa, leitum við að verkfræðingum innan
fráveitu- og lagnahönnunar, fjarvarmaveitu, umferðartækni og
hönnunar vega og gatna.
Norconsult er stærsta þverfaglega ráðgjafafyrirtækið í Noregi. Jafnframt eitt af leiðandi
fyrirtækjum Norðurlandanna á sviði skipulags og mannvirkjagerðar. Hjá Norconsult
vinna 2.250 starfsmenn í samtals 50 útibúum, víðs vegar um heim.
Starfsmenn okkar í Stavanger eru 60 að tölu og vinna þétt saman að verkefnum innan:
Skipulagsmála, landslagsarkitektúrs, umferðartækni, hönnunar vega og gatna, fráveitu
og lagnahönnunar, fjarvarmaveitu, brunatækni, burðarþolshönnunar bygginga og
annarra mannvirkja, lagna- og loftræstikerfa auk verkefnastjórnunar.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum
Vorönn 2012
Hvaleyrarskóli (565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)

Við höfum mörg ný og spennandi verkefni sem bíða úrlausnar, þess vegna leitum við
að þér! Hefur þú áhuga á að starfa á breiðum, faglegum grundvelli, í opnu og hlýlegu
umhverfi?
Hjá Norconsult í Stavanger starfa nú þegar fjórir Íslendingar sem munu aðstoða þig
þegar þú kemur.

Kennsla yngri barna, vegna forfalla
sem fyrst til loka skólaárs.
Allar upplýsingar veitir Helgi Arnarson, skólastjóri.
Umsóknarfrestur er til 28. mars.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veita Margrét í síma +47 45404615 (íslensk),
Trond í síma +47 90757027 (fráveita) eða Jan Erik í síma +47 91610691 (samgöngur)

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skoðaðu atvinnuauglýsingar á heimasíðu okkar, www.norconsult.no,
og leggðu inn umsókn.

Sérfræðingur
í lánagreiningu
áhættustýringar

Rett Bemanning is a Recruitcompany in Norway with 25
offices around in the country.

Vi søker medarbeidere
til følgende yrker:
-

Tømrere/snekkere med lang erfaring.

-

Ergoterapeut med norsk autorisasjon

-

Sykepleiere med norsk autorisasjon for
ferievikariater

Norsk, svensk eller dansk språk er nødvendig.
Stillingene er i nærhet av Oslo.
Interesserte kan sende e-mail til:
ho@rettbemanning.no med CV.

Starfsmaður á
bifreiðaverkstæði
Leitað er að öflugum einstaklingi með þekkingu og reynslu
af lánamálum, m.a. til að sitja fyrir hönd áhættustýringar
á fundum lánanefndar Arion banka. Um er að ræða áhugavert
og ábyrgðarmikið starf í þungamiðju bankans.
Helstu verkefni:
 Þátttaka í þróun útlánareglna bankans og eftirlit með að lögum
og reglum sé fylgt í hvívetna.
 Greina lánsumsóknir til lánanefndar bankans og mynda sjálfstæða
skoðun á áhættuþáttum lánveitingar.
 Sitja fundi lánanefndar bankans og koma athugasemdum og ábendingum áhættustýringar á framfæri við lánanefndina og lánanefnd
stjórnar bankans.
 Fylgjast með gæðum lánshæfismats og lánshæfismatslíkana.
Hæfni og þekking:
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Þekking og reynsla af lánamálum.
 Haldgóð þekking á rekstri og uppgjörum fyrirtækja er æskileg.
 Mikið frumkvæði, sjálfstæði, staðfesta og sjálfsöryggi.
 Afbragðskunnátta í ensku, lesinni, skrifaðri og talaðri.

Vegna ört stækkandi hóps viðskiptavina Vöku
óskum við eftir starfsmanni á bifreiðaverkstæði.
Hæfniskröfur:
· Vanur bifreiðaviðgerðum.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starﬁ.
· Stundvísi og snyrtimennska.
· Góð mannleg samskipti.
· Öguð vinnubrögð.
Áhugasamir geta sótt um með því að senda
umsókn á starf@vakahf.is

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

Dekkjaþjónusta

Bifreiðaverkstæði

Varahlutir

Bifreiðaflutningar

Úrvinnsla bíla

Bón og þvottur

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.
Nánari upplýsingar veitir Margrét Kristjánsdóttir, forstöðumaður lánagreiningar, sími 444 6547, netfang: margret.kristjansdottir@arionbanki.is
Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is
Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2012.
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FASTEIGNASALA
Umsvifamikil fasteignasala í Reykjavík óskar að ráða
öflugan og drífandi starfskraft.
Leitað er að einstaklingi með reynslu af sölu- og
þjónustustörfum.
Mjög góð aðstaða í boði hjá fasteignasala með
áratuga reynslu.

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (  ¶        

Umsóknir sendist Benedikt Sigurðssyni hdl.
benlog@simnet.is
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SKJALA- OG
VERKEFNASTJÓRI
Sjóvá leitar að metnaðargjörnum og skipulögðum
einstaklingi í gæðateymi félagsins. Teymið ber ábyrgð á
framkvæmd stefnu í gæða-, skjala- og öryggismálum og
þróun gæða- og skjalakerfis. Einnig eftirliti með skráningu
verkferla félagsins í nánu samstarfi við starfsmenn
annarra sviða.
Nánari upplýsingar:
Guðný Benediktsdóttir, gæðastjóri,
gudny.benediktsdottir@sjova.is, sími 440 2027.
Ágústa B. Bjarnadóttir, mannauðsstjóri,
agusta.bjarnadottir@sjova.is, sími 440 2323.
Umsóknir skulu fyllast út á vef Sjóvár,
merktar „Skjala- og verkefnastjóri” fyrir 1. apríl 2012.
Hlutverk Sjóvár er að tryggja verðmætin í lífi fólks með
áherslu á forvarnir. Boðið er upp á gott starfsumhverfi
fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri fyrir hvern og einn
til að eflast og þróast í starfi.

Helstu verkefni:
· Skipulag og rekstur skjalageymslu og gagnasafna Sjóvár
· Ráðgjöf og kennsla til starfsmanna á sviði skjalavistunar
og geymslu gagna
· Verkefnastjórnun og þátttaka í ýmsum vinnuhópum þvert
á félagið

Hæfniskröfur:
·
·
·
·
·

Háskólamenntun á sviði bókasafns- og upplýsingafræði
Reynsla af rafrænum skjalavistunarkerfum, helst SharePoint
Reynsla af verkefnastjórnun og miðlun upplýsinga
Mikið frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
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Verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá LÍN
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.

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.

Eiginleikar umsækjanda
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

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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Öldrunarlækningar
Sérfræðilæknir í geðlækningum
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í geðlækningum með aðsetur á Landakoti. Um er að ræða uppbyggingar- og þróunarstarf í
öldrunargeðlækningum. Náin samvinna er við öldrunarlækna.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur

» Sérhæfð geðlæknisþjónusta við eldra fólk, sem flest hefur
líkamlega sjúkdóma jafnframt
» Göngudeildarþjónusta eftir tilvísun frá læknum eða öðru
heilbrigðisstarfsfólki, þar sem unnið er í teymisvinnu með
hjúkrunarfræðingi og sálfræðingi
» Ráðgjafaþjónusta fyrir inniliggjandi sjúklinga á
öldrunarlækningadeild

» Sérfræðiviðurkenning í geðlækningum
» Áhugi á öldrunargeðlækningum
» Hæfni og lipurð í samskiptum

Sérfræðilæknir í lyﬂækningum
Laust er til umsóknar afleysingastarf sérfræðilæknis í lyflækningum á öldrunarlækningadeildum. Starfið veitist til eins árs eða skemur með
möguleika á framlengingu. Starfsvettvangur er á Landakoti og eru vaktir þar.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur

Starfið á deildunum felur m.a. í sér teymisvinnu með öðrum
starfstéttum og sérgreinum spítalans. Leitast er við að hafa samfellu í
meðferð sjúklinga.

» Sérfræðiviðurkenning í lyflækningum en læknir með mikla
reynslu í lyflækningum eða skyldum greinum kemur einnig til
greina
» Hæfni og lipurð í samskiptum

Deildarlæknir í öldrunarlækningum
Laust er til umsóknar starf deildarlæknis í öldrunarlækningum. Um er að ræða námsstöðu sem veitist til eins árs en möguleiki er á skemmri
ráðningu. Starfið er kjörið til sérnáms í öldrunarlækningum, heimilislækningum, lyflækningum og fleiri greinum. Starfsvettvangur er á
Landakoti og í Fossvogi. Vaktir eru á Landakoti. Einnig getur staðan verið góð endurmenntunarstaða fyrir starfandi heimilislækna.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur

Deildarlæknir hlýtur þjálfun og reynslu á öllum sviðum
öldrunarlækninga, við greiningu og meðferð á hinum ýmsu
öldrunarlækningadeildum, svo sem bráðaöldrunarlækningadeild,
öldrunarlækningadeildum með áherslu á endurhæfingu, auk
dagdeildar, göngudeildar og starfi á hjúkrunarheimilum.

» Almennt lækningaleyfi
» Íslenskukunnátta
» Hæfni og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2012.
» Starfshlutfall er 100% en varðandi sérfræðilæknastarf þá kemur hlutastarf til álita.
» Störfin veitast frá og með 1. september 2012 eða eftir samkomulagi.
» Umsókn um starf sérfræðilæknis fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.
» Umsókn um starf deildarlæknis fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, til Pálma V. Jónssonar, yfirlæknis, K4 öldrunarlækningar Landakoti.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Fullt starf (100%) sérfræðilæknis er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu
LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr.breytingu 5. mars 2006. 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

Leitum að liðsauka
Þjónustumaður á Íslandi
Marel leitar að aðila með mikla þjónustulund og faglegan metnað í starf þjónustumanns. Í starfinu felast
mikil samskipti og heimsóknir til viðskiptavina um allt land vegna uppsetninga og viðhalds á tækjum.
Starfssvið:
t )FJNTØLOJSUJMWJ§TLJQUBWJOB
t 6QQTFUOJOHBSPHJOOMFJ§JOH
t #JMBOBHSFJOJOH
t 7J§HFS§JS

Hæfniskröfur:
t 3BGWJSLKVO3BGFJOEBWJSLKVOULOJGS§J 
eða tengdar greinar.
t 3FZOTMBBGTKÈMGWJSLVNLFSGVN
t (Ø§FOTLVLVOOÈUUBFSOBV§TZOMFH
t *OOTâOÓGSBNMFJ§TMVGFSMBFSLPTUVS
t 3FZOTMBÞSNBUWMBJ§OB§JFSLPTUVS

Hugbúnaðargerð
.BSFMMFJUBSB§ÚGMVHVNGPSSJUBSBÓ*OOPWBLFSGJTIVHCÞOB§BSUFZNJGZSJSULJTJOT*OOPWBFSFJOOÚGMVHBTUJLFSGJT
hugbúnaður sem notaður er fyrir framleiðslueftirlit og framleiðslustýringu í matvælaiðnaði. Hugbúnaðurinn
er í notkun í helstu matvælafyrirtækjum um allan heim. Nú starfa um 60 manns við þróun, sölu og þjónustu
È*OOPWBIVHCÞOB§JOVNIÏSÈMBOEJPHÓ%BONÚSLV
Starfssvið:
t (SFJOJOH IÚOOVOPHGPSSJUVOÓÚSUWBYBOEJ
alþjóðlegu umhverfi.
t SØVOÈOâKVNIVHCÞOB§BSMBVTOVN
 Ó"HJMF4DSVNUFZNJTWJOOV

Hæfniskröfur:
t )ÈTLØMBNFOOUVOÓLFSöTGS§J UÚMWVOBSGS§J
eða verkfræði.
t 3FZOTMBBGIVHCÞOB§BSHFS§̓NF§7JTVBM4UVEJP 
 $PH.442-4FSWFS
t 4LBQBOEJIVHTVOPHIGOJÓUFZNJTWJOOV
t (Ø§UÚLÈFOTLVÓUÚMV§VPHTLSJGV§VNÈMJ

Tækjahugbúnaðargerð

12-0757 – HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Hugbúnaðurinn okkar stýrir flóknum vélbúnaði, það kallar á hraða og áreiðanleika. Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingi með jákvætt hugarfar til starfa við hugbúnaðargerð á hugbúnaði. Við erum fremstir á okkar sviði
PHPLLBSIVHCÞOB§VSTUâSJSNF§BMBOOBSTTUSTUVNBUWMBWFSLTNJ§KVNIFJNT7J§WJOOVN̓ÓUFZNVNFGUJSBHJMF
IVHNZOEBGS§J MFHHKVNÈIFSTMVÈTUÚ§VHBSVNCUVSPHTUV§MVNB§¢FLLJOHBSÚGMVOPHGBHIØQVN̓
Starfssvið:
t )VHCÞOB§BSHFS§
t SØVOOâSSBMBVTOB
t 1SØGBOJSÈULKVN
t )FJNTØLOJSUJMWJ§TLJQUBWJOB

Hæfniskröfur:
t 7FSLF§BUÚMWVOBSGS§J
t «IVHJÈB§UJMFJOLBTÏSOâKBULOJPHCUUWJOOVCSÚH§
t 3FZOTMBBG$ FSOBV§TZOMFH
t FLLJOHÈ-JOVYFSLPTUVS
t 4LBQBOEJIVHTVOPHIGOJÓUFZNJTWJOOV

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað.
Hjá fyrirtækinu starfa um 3900 manns í fimm heimsálfum, þar
af um 460 á Íslandi.

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

Nánari upplýsingar um störfin og umsóknarfrest er að finna á heimasíðu okkar, www.marel.com.

www.marel.com
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Viðskiptastjóri/söluráðgjaﬁ
Í starﬁnu felst ráðgefandi sala á þjónustulausnum Inkasso, samskipti við viðskiptavini,
greining og ráðgjöf um meðferð viðskiptakrafna, auk tilboðs- og samningagerðar.
Viðkomandi þarf að búa yﬁr söluhæﬁleikum,
frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti. Í starﬁnu
reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka
þátttöku í teymisvinnu.

Krafa er gerð um reynslu af sambærilegum
störfum. Viðskiptafræðimenntun eða
sambærileg menntun er kostur en ekki
skilyrði. Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknir berist til Guðlaugs Magnússonar,
framkvæmdastjóra Inkasso, á netfangið
gudlaugur.magnusson@inkasso.is.

Laust er til umsóknar starf eðlisfræðikennara frá og með 1.
ágúst 2012. Um er að ræða 100% starf.
Leitað er að einstaklingi sem lokið hefur a.m.k. B.S.próﬁ í eðlisfræði og er með kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. Æskilegt
er að umsækjendur haﬁ lokið masterspróﬁ. Lögð er áhersla á
að umsækjandi sé tilbúinn til að taka þátt í námskrárvinnu og
þverfaglegu samstarﬁ. Góð samskipta- og skipulagshæfni er
mikilvæg ásamt áreiðanleika og stundvísi.
Nánari upplýsingar og móttaka umsóknar er á Starfatorgi
(www.starfatorg.is) .
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2012.

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

120956

Inkasso óskar eftir ráðgjöfum á fyrirtækjasvið.

Flensborgarskólinn auglýsir eftir eðlisfræðikennara – framlengdur umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur er til 11. apríl 2012

Nánari upplýsingar veitir Einar Birgir Steinþórsson, skólameistari s: 565 0400 / ebs@ﬂensborg.is

Um Inkasso ehf.
Inkasso sérhæﬁr sig í ráðgjöf til fyrirtækja í innheimtumálum. Inkasso býður viðskiptavinum
sínum að stýra innheimtuferlinu allt frá stofnun reiknings til löginnheimtu, ef nauðsyn krefur.
Inkasso tók til starfa vorið 2010 og hefur þegar vakið athygli fyrir tæknivædda þjónustu sem
getur minnkað álag viðskiptavina verulega og sparað þeim umtalsverðar fjárhæðir.
INKASSO ehf | Smáratorgi 3 | 201 Kópavogur | Sími 520-4040 | www.inkasso.is

6XPDUYLQQD
*DUè\UNMXGHLOG.LUNMXJDUèD
5H\NMDYtNXUSUyIDVWVG PDOHLWDUDè
U|VNXIyONLWLOVWDUIDVXPDULè
8PHUDèU èDVW|UIt)RVVYRJVNLUNMX
JDUèL*XIXQHVNLUNMXJDUèL+yODYDOODJDUèL
YLè6XèXUJ|WXRJ.ySDYRJVNLUNMXJDUèL
7tPDELOYLQQXHUIUiPDtWLOiJ~VW


Sölu og markaðsstjóri
Um er að ræða starf hjá framsæknu fyrirtæki á sviði
mælitækni, yﬁr 95% af vörunum eru seldar á erlendan
markað. Samskipti við viðskiptavini eru í gegnum
netið, síma og með þátttöku á sölusýningum. Við
sækjumst eftir manni með reynslu af sölu- og markaðsetningu á tæknivörum á erlenda markaði, fyrirtækjamarkaði (B2B), mann sem getur komið með viðbót
við annars öﬂuga sölu- og markaðsdeild.
Helstu verkefni: Samhæﬁng aðgerða, áætlanagerð,
eftirfylgni með áætlunum og árangri, greiningarvinna,
skipuleggja og ýta úr vör markaðssprettum, hafa áhrif
á framtíðar vöruþróun, o.s.frv.

Í sölu- og markaðsdeild starfa í dag 3 starfsmenn.
Góð tungumálakunnátta (enska nauðsynleg), háskólamenntun, lipurð í mannlegum samskiptum, góð
tölvukunnátta.

ëHLU  VHP KXJ KDID i Dè V NMD XP
VXPDUYLQQX KMi.LUNMXJ|UèXQXPDWKXJL
HIWLUIDUDQGL VNLO\UèL I\ULU UièQLQJX

Við bjóðum: Spennandi verkefni í samstarﬁ við samstilltan hóp starfsmanna í fyrirtæki sem á sér spennandi framtíðarmöguleika. Vörur félagsins eru seldar
um allan heim, aðallega til umhverﬁsrannsókna og til
merkinga á dýrum/ﬁskum, og til iðnaðar.

Stjörnu-Odda óskar eftir tveimur starfsmönnum í framleiðslu
Laghentir starfsmenn óskast í samsetningu á rafeindabúnaði, unnið er með mjög fíngerða rafeindaíhluti.
Það er kostur ef viðkomandi hefur reynslu af rafeindasamsetningu og lóðavinnu, en er ekki skilyrði, við
þjálfum sjálﬁr okkar starfsfólk.

/HLWDèHUDèVWDUIVIyONLtDOPHQQJDUè\UNMX
VW|UItIORNNVVWMyUDVW|UIRJHLQVWDNOLQJXP
PHèGUiWWDUYpODUpWWLQGL/DXQHUXJUHLGG
VDPNY PWWD[WDVWpWWDUIpODJVLQV(IOLQJDU

Við bjóðum: Spennandi verkefni í samstarﬁ við samstilltan hóp starfsmanna í fyrirtæki sem á sér mikla
framtíðarmöguleika. Stjörnu-Oddi framleiðir fyrst og
fremst mælitæki, vörur félagsins eru seldar um allan
heim, aðallega til umhverﬁsrannsókna og til merkinga
á dýrum/ﬁskum/fuglum, og til iðnaðar.

Við förum fram á árangursmeðvitund, vandvirkni, samviskusemi og stundvísi.
Umsóknir sendist með tölvupóst á sigmar@star-oddi.com eða bréﬂega til Stjörnu-Odda, Vatnagörðum 14,
104 – Reykjavík, umsóknarfrestur er til mánudags 2 apríl. Frekari upplýsingar veitir Sigmar Guðbjörnsson
í síma 533 6060 og á heimasíðu Stjörnu-Odda, www.star-oddi.com.

8PV NMDQGLVpI GGXUiULè
HèDI\UU
8PVyNQ EHULVW VNULIVWRIX .LUNMX
JDUèDQQDt)RVVYRJLI\ULU
DSUtO
+ JW HU Dè I\OOD ~W XPVyNQ i
KHLPDVtèXQQL ZZZNLUNMXJDUGDULV RJ
VHQGDUDIU QW
8PVyNQDUH\èXEO|èHUXHLQQLJDIKHQWi
VNULIVWRIX.LUNMXJDUèDQQDt)RVVYRJLRJ
t *XIXQHVJDUèL ìDU HU K JW Dè Ii
XSSOêVLQJDUXPVWDUILè
6NULIVWRIXVtPDUHUXHèDVtPL
  0\QGVtPL HU 
+HLPLOLVIDQJ9HVWXUKOtè5H\NMDYtN
1iQDUL XSSOêVLQJDU XP .LUNMX
JDUèDQDPiQiOJDVWi1HWLQX
KWWSZZZNLUNMXJDUGDULV
XSSOêVLQJDUXP
VXPDUVW|UI 

Jurtaapótekið var stofnað í desember 2004 af Kolbrúnu grasalækni. Fyrirtækið býður upp
á vörur sem eru unnar úr lífrænt ræktuðum eða villtum jurtum. Starfsmenn fyrirtækisins
eru 8 talsins og hefur þeim fjölgað mjög á síðustu árum. Fyrirtækið rekur verslun á horni
Laugavegs og Skólavörðustígs en hefur jafnframt aðsetur í Skútuvogi, þar sem m.a.
eru skrifstofur og lager. Vörur Jurtaapóteksins eru seldar í versluninni sem og nokkrum
apótekum. Nánari upplýsingar eru á www.jurtaapotek.is.

Viðskipta- og rekstrarstjóri
Jurtaapótekið óskar eftir að ráða kraftmikinn starfsmann sem hefur brennandi áhuga á að
starfa í fyrirtæki sem leggur áherslu á heilbrigðan og hollan lífsstíl, umhyggju og uppbyggjandi
lifnaðarhætti. Starfið hentar jafnt konum sem körlum og eru vinnuaðstæður snyrtilegar í rúmgóðu
húsnæði í Skútuvogi.
Starfssvið

Hæfniskröfur

• Umsjón markaðsmála
• Erlend og innlend samskipti við birgja og viðskiptavini
• Starfsmannamál
• Dagleg fjármál og bókhald
• Samskipti við söluaðila
• Annar daglegur rekstur

• Háskólamenntun á sviði viðskipta
• Fjölhæf starfsreynsla, s.s. á sviði fjármála, markaðsmála
og viðskipta
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Áhugi á að vinna fjölbreytt starf í litlu en öflugu fyrirtæki

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

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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OK Hull er ört vaxandi iðnfyrirtæki sem hefur á undanförnum árum unnið að þróun á nýju
skrokklagi sem smíðað er úr trefjaplasti og mun nýtast til smíða á flestum tegundum báta og
skipa. Fyrirtækið mun í ár setja á markað ýmsar útgáfur báta allt að 15 metra að lengd. Aðrar
stærðir og tegundir eru í hönnun og munu verða kynntar á næstu misserum. Framleiðsla
fyrirtækisins verður einkum seld á erlendum mörkuðum.

Viltu taka þátt í þróun,
nýsköpun og uppbyggingu?
OK Hull leitar að framtíðarstarfsmönnum, sem geta unnið í teymum,
sýnt frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleika í starfi.
Vélvirkjar, vélstjórar og/eða bifvélavirkjar

Starfsmenn í framleiðslu

• Samsetningar og lokafrágangur á framleiðsluvörum fyrirtækisins
• Niðursetning á vélum og skrúfubúnaði ásamt vinnu við raflagnir
og önnur kerfi
• Að minnsta kosti þriggja ára reynsla æskileg

• Iðnmenntun nauðsynleg en starfsreynsla er ekki skilyrði
• Starfsmenn byrja á að sækja námskeið og hljóta verkþjálfun
við trefjaplastsmíði, allt frá kili til yfirbyggingar

Starfsmaður í bókhalds- og skrifstofustarf

Rennismiður
• Reynsla af notkun og/eða stjórnun tölvustýrðra iðnaðarvéla
• Aðeins lærður rennismiður, vélvirki eða vélstjóri kemur til greina
• Að minnsta kosti þriggja ára reynsla æskileg en ekki skilyrði
• Þekking á AutoCad eða sambærilegum forritum, auk almennrar
tölvukunnáttu

• Almenn bókhaldsþekking
• Reynsla af notkun Navision bókhaldskerfis
• Almenn tölvukunnátta ásamt góðri kunnáttu á Excel
• Reynsla af skrifstofustörfum og menntun sem nýtist í starfi.

Markmið OK Hull er að ráða til sín áhugasama og hæfa starfsmenn sem vilja taka virkan þátt í starfseminni og eru reiðubúnir að
leggja sitt af mörkum til að framleiðsluvörur fyrirtækisins og þjónusta þess verði jafnan í hæsta gæðaflokki. Í dag starfa 35 manns
hjá fyrirtækinu, kynjahlutfallið er 20% konur og 80% karlar og því viljum við gjarnan fjölga konum í okkar hópi.
Gildi OK Hull eru hugmyndaauðgi, frumleiki og samvinna.

Nánari upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Sv.Garðs og Sv. Voga
óskar eftir að ráða starfsmann í 50% starf í eftirfarandi
verkefni:

Óskum eftir vönum rafvirkjum á Höfuðborgarsvæðinu
Þurfa að geta unnið sjálfstætt
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á helgi@rafholt.is
Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir.
Boðið er upp á mjög góða aðstöðu fyrir starfsmenn.
Öﬂugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu.
www.rafholt.is
517 7600

Hagstofa Íslands er sjálfstæð stofnun sem gegnir forystuhlutverki á

•
•
•
•

Fjárhagsaðstoð og ráðgjöf
Utanumhald um virkniúrræði
Síma- og skjalavarsla
Skráningar og skýrslugerð

Hæfniskröfur
Menntun og reynsla sem nýtist í starﬁ, gjarnan á sviði
félagsráðgjafar, sálfræði eða viðskiptafræði
Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2012.
Atvinnuumsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
kristin@sandgerdi.is
Nánari upplýsingar um staﬁð veitir Kristín Þ
Þorsteinsdóttir, félagsmálastjóri í síma 420-7555,
netfang; kristin@sandgerdi.is


sínu sviði, samhæﬁr opinbera hagskýrslugerð á Íslandi og er virkur
þátttakandi í alþjóðlegu samstarﬁ. Hagstofan sinnir rannsóknum

9g5ç811,0,ç1(6725*,±6$1'*(5ç,±6Ë0,

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.

Sérfræðingur
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa. Starﬁð lýtur að verkefni um
efnahag heimila og fyrirtækja og felst m.a. í:
3
3
3
3

Undirbúningi og skipulagningu á verkefninu.
Hönnun og þróun á tölfræðilegri úrvinnslu.
Greiningu á niðurstöðum.
Almannatengslum og þjónustu við notendur.

Menntunar- og hæfniskröfur
3
3
3
3
3
3
Borgartún 21a
150 Reykjavík
쏢 528 1000
www.hagstofa.is

Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu.
Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
Góðir samstarfs- og samskiptahæﬁleikar.
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

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.
Póstáritun
Netfang
Upplýsingar

Sirdal Høyfjellshotell er staðsett á Fidjeland, innst i Sirdal,
skammt frá Stavanger í 650 m hæð.
Síðustu ár hafa öll 65 herbergi hótelsins, ásamt Løå funda-og
ráðstefnusal og Garasjen ”after-ski”-bar verið endurnýjuð á
glæsilegan hátt.
Við erum í spennandi fjallaumhverﬁ þar sem Fidjeland skíðabrekkan er næsti nágranni.
Með stuttum vegalengdum og nátturuna allt í kring eru
útivistarmöguleikarnir margir og fjölbreyttir allt árið – bæði fyrir
fjölskyldur og ráðstefnugesti.
Til að mæta auknum umsvifum leitar Sirdal Høyfjellshotell að:

Menntuðum matreiðslumanni
í 100% starf
Við leitum að samstarfsmanni með langtímastarf i huga, sem
hefur áhuga a að starfa með okkur í spennandi og annasömu
umhverﬁ sem býður upp á mikla möguleika.
Gott fyrirkomulag með fæði og húsnæði.
Þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Vinsamlegast haﬁð samband vid Margit matreiðslumeistara
vegna nánari upplýsinga E-mail: matogvin@hotel.as
Umsóknir verða metnar jafnóðum og þær berast.
www.hotel.as

Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
starfsumsokn@hagstofa.is
Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

einfaldlega betri kostur

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum
Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri
Sérkennslustjóri
Leikskólakennari

Vertu með í frábærum hóp

Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)

ILVA er glæsileg 7000 m² húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt
meðal landsmanna fyrir gæði, verðlagningu og þjónustu. Við viljum vera stolt af
starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé stolt af okkur.

Hraunvallaskóli (590 2800 sigrunk@hraunvallaskoli.is)

ILVA kafﬁ - helgarstarf

Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)

Við leitum að þjónustuliprum einstaklingi til afgreiðslustarfa á nýjum og
endurbættum veitingastað ILVA. Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt.
Áhersla er lögð á snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að skila árangri í starﬁ.
Aldurstakmark er 20 ár.

Hörðuvellir (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)

Verslun - helgarstarf
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingi til sölu- og þjónustustarfa.
Starﬁð felur í sér sölu og þjónustu í öllum deildum.
Aldurstakmark er 20 ár.
Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverﬁ og góða starfsþjálfun.
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is

Leikskólakennari
Leikskólakennari og/eða annað uppeldismenntað starfsfólk í afleysingar
Skilastaða (frá kl. 15-17)
Leikskólakennarar og/ eða annað uppeldis
menntað starfsfólk

Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Sérkennari
Allar upplýsingar veita leikskólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánar heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

LAUGARDAGUR 24. mars 2012
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Forseti Heilbrigðisvísindasviðs HÍ
Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir Heilbrigðisvísindasvið,
sem er eitt af fimm fræðasviðum skólans.
Forseti Heilbrigðisvísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og akademískur
leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta fræðasviðs starfar öflugt
teymi stjórnenda og sérfræðinga.

Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á:
PIPAR \ TBWA U SÍA U 120942

útfærslu stefnu Háskóla Íslands á vettvangi fræðasviðs.
fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana sem undir það heyra.
gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu.
starfsmannamálum.
öflugri liðsheild og faglegu samstarfi.
tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila.
stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins.

Hæfniskröfur:
akademískt hæfi sem og þekking og reynsla af háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi.
leiðtogahæfileikar.
metnaðarfull og skýr framtíðarsýn.
rík samskiptahæfni.
víðtæk reynsla af stjórnun og stefnumótun.
þekking á og reynsla af störfum við háskólasjúkrahús er æskileg.
Umsóknarfrestur er til 30. apríl nk.
Nánari upplýsingar um umsóknargögn, starfið og ráðningarferlið er að finna á slóðinni:
http://www.hi.is/skolinn/forseti_heilbrigdisvisindasvids.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A 1 2 - 0 6 7 4

Frekari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Jóhanna
Guðmundsdóttir, sviðsstjóri starfsmannasviðs Háskóla Íslands,
netfang gjg@hi.is, sími 525-4355.

Vodafone leitar að
markaðsmanneskjum
framtíðarinnar
Líttu í spegil. Sérðu framsýna og reynda markaðsmanneskju, færan
verkefnastjóra? Sérðu manneskju sem er tilbúin að takast á við örar
breytingar og fylgjast með því nýjasta? Ef svarið er já, þá erum við að leita
að þér í lifandi og krefjandi starf í markaðsdeildinni.
$OODUQ£QDULXSSO¿VLQJDUXPVWDUIRJK¨IQLVNU¸IXUHUD²ȣQQD£
vodafone.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 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
Starfsmenn Vodafone taka
fylgjast
þrifadaginn
vel með, mjög
sérstaklega
alvarlega
á Tiltektardögum.
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Skrifstofustjóri/lögfræðingur umhverfissviðs
Kópavogsbær auglýsir eftir að ráða lögfræðing sem skrifstofustjóra á umhverfissviði.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

KÓPAVOGSBÆR

Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

Frekari upplýsingar

•
•
•
•
•
•

• Kandídats eða meistarapróf í lögfræði
(hafi lokið 5 ára laganámi)
• Málflutningsréttindi æskileg
• Staðgóð þekking á opinberri stjórnsýslu
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð
vinnubrögð
• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Launanefndar sveitarfélaga og
viðeigandi stéttarfélags.

Skrifstofustjórn og starfsmannamál
Lögfræðileg ráðgjöf
Lóðaúthlutanir
Afgreiðsla stjórnsýsluerinda
Umsagnir til nefnda
Undirbýr fundi framkvæmdaráðs

Óska eftir meistara eða sveini
í bifreiðasmíði
Uppl. veitir Jón Bergur s. 895 0790.
jonbergur@lakkhusid.is



Umsóknarfrestur er til og
með 16. apríl 2012.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Steingrímur Hauksson sviðsstjóri
umhverfissviðs í síma 570-1500
eða í tölvupósti steingr@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is
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$OPHQQWYLèKDOGRJHIWLUOLW
$OPHQQWYLèKDOGRJHIWLUOLWPHèUDIPDJQL
KHLPLOLVLQV
 $OPHQQXUDNVWXUI\ULUKHLPLOLèRJDNVWXU
PHèKHLPLOLVPHQQ
+ IQLVNU|IXU
5DIYLUNMDPHQQWXQHèDVDPE ULOHJPHQQWXQ
*yèVDPVNLSWDK IQLIUXPNY èLRJiKXJLi
DèVWDUIDPHèIyONL
8PVyNQLUìXUIDDèEHUDVWI\ULUDSUtOQN


6NMyOHUKM~NUXQDUKHLPLOLDOGUDèUDìDUVHP
HLQVWDNOLQJDUE~DtKOêOHJXXPKYHUIL

8SSOêVLQJDUYHLWLU
*XèQê+*XèPXQGVGyWWLU
)UDPNY PGDUVWMyULKM~NUXQDU
6tPLQHWIDQJJXGQ\#VNMROLV


+M~NUXQDUKHLPLOL

.OHSSVYHJL5H\NMDYtN
6tPL

6NMyOHUUH\NODXVYLQQXVWDèXU

7|OYXVpUIU èLQJXU

Hugbúnaðarsérfræðingur

6WDUI W|OYXVpUIU èLQJV t UièXQH\WLQX HU ODXVW WLO
XPVyNQDU 9LèNRPDQGL ìDUI Dè JHWD KD¿è VW|UI VHP
I\UVW

Starﬁð, sem er fullt starf, felst í forritun umsókna- og gagnagrunnskerﬁs fyrir Rannís.
Menntunar- og hæfniskröfur:
● Menntun í tölvunarfræði eða annað sambærilegt nám skilyrði
● Reynsla af hugbúnaðargerð nauðsynleg
● Reynsla af Java forritun
● Þekking á SQL
● Góð samskiptafærni áskilin
● Metnaður til að ná árangri í starﬁ með því að sýna vönduð vinnubrögð,
frumkvæði og veita góða þjónustu.

HNOTSKÓGUR grafísk hönnun

óskast til starfa

7|OYXVpUIU èLQJXU VWDUIDU t W|OYXGHLOG HU KH\ULU
XQGLUUHNVWUDURJìMyQXVWXVYLèUièXQH\WLVLQV6WDU¿è
IHOVWtXSSVHWQLQJXYLèKDOGLRJìMyQXVWXYLèQRWHQG
XU W|OYXNHUID XWDQUtNLVìMyQXVWXQQDU /DXQDNM|U HUX
VDPNY PWNMDUDVDPQLQJLIMiUPiODUièKHUUDRJ)pODJV
VWDUIVPDQQDVWMyUQDUUièVLQV
.U|IXUWLOXPV NMHQGD
 0HQQWXQiVYLèLXSSOêVLQJDW NQL
 6WDèJyèìHNNLQJttVOHQVNXRJHQVNX
 6DPVNLSWDOLSXUèIUXPNY èLI UQLWLODèYLQQD
 VMiOIVW WWRJJyèIUDPNRPD
VNLOHJW HU Dè XPV NMHQGXU KD¿ UH\QVOX DI /RWXV
1RWHVIRUULWXQ

Upplýsingar um starﬁð veitir Magnús Lyngdal Magnússon, aðstoðarforstöðumaður.
Sími 515 5816 eða magnus@rannis.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2012
Umsækjendur sendi rafræna umsókn með ferilskrá ásamt afriti af prófskírteini til
Herdísar Þorgrímsdóttur, sviðsstjóra stjórnsýslu, herdis@rannis.is.
Í efnislínu er umsóknin auðkennd með: Starfsumsókn hugbúnaðarsérfræðingur.
Við ráðningu í starﬁð verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís.
Laun greiðast samkvæmt viðeigandi kjarasamningi
við fjármálaráðuneytið.
Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.
Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèDSUtO
DSUtO
8PVyNQLU VNXOX EHUDVW i QHWIDQJLè XPVRNQ#PIDLV
PHUNWÄ7|OYXVpUIU èLQJXU³/LWLèYHUèXUVYRi
DèXPVyNQLUJLOGLtVH[PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDU
IUHVWL OêNXU .RQXU MDIQW VHP NDUODU HUX KYDWWDU WLO
V NMDXPVWDU¿è
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWD +HOJD +DXNVGyWWLU KHOJD
KDXNVGRWWLU#XWQVWMULV  RJ$QQD ÏVN .ROEHLQVGyWWLU
DQQDRVNNROEHLQVGRWWLU#XWQVWMULV tVtPD

gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXP
UièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ
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8KNVWXKPPCCÌDGVTKJGKOK!
5WOCTUVCTHJL½#OPGUV[+PVGTPCVKQPCN

101 hótel óskar eftir að ráða
í eftirfarandi störf:

5MGOOVKNGIVIGHCPFKQIXGNNCWPCÌUVCTH
/CPPTÅVVKPFCUCOVÒMKP#OPGUV[+PVGTPCVKQPCN
ÏUMCGHVKTCÌT½ÌCUVCTHUHÏNMÉM[PPKPICT½
UOUCÌIGTÌCPGVKQMMCT½IÒVWOÖVK
8KÌNGKVWOCÌQRPWOL½MXÂÌWOQI½D[TIWO
GKPUVCMNKPIWOUGOJCHC½JWIC½OCPPTÅVVKPFWO

Fullt starf | vaktstjóri í veitingadeild frá 15. apríl
- Starfsmaður þarf að vera stundvís, heiðarlegur, jákvæður og opin(n)
með mikla þjónustulund og góða reynslu
- Unnið er eftir vaktakerfi 2-2-3

7RRNÙUKPICTIGHWT6QTHK,ÏPUUQP
XGTMGHPCUVLÏTK VIL"COPGUV[KU

Fullt starf | vaktstjóri í veitingadeild frá 15. maí
- Starfsmaður þarf að vera stundvís, heiðarlegur, jákvæður og opin(n)
með mikla þjónustulund og góða reynslu
- Unnið er eftir vaktakerfi 2-2-3
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hverfisgata 10
sími 5800 101
101hotel@101hotel.is
www.101hotel.is

6.,3$9,ç*(5ç,5

Fullt starf og sumarstarf | herbergisþerna laust strax
- Full position and summer job | room maid starting now
- Shift system 2-2-3 and every other weekend
- Unnið er eftir vaktakerfi 2-2-3 og önnur hver helgi
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Stálorka óskar eftir
lærðum máliðnaðarmönnum til framtíðarstarfa, aðalstarfsvið er viðgerðir og endurbætur á skipum, einnig
vantar menn vönum smíði á ryðfríu stáli. Hægt er að
senda inn umsóknir á stalorka@simnet.is eða hafa
samband við Benedikt í síma 8927687

Allar umsóknir berist á job@101hotel.is fyrir 1. apríl 2012
All applications to be sent to job@101hotel.is before 1. apríl 2012

Starfsmenn óskast.
Starfsmenn óskast til starfa í Vélsm. Konráðs Jónssonar.
Æskilegt er að viðkomandi haﬁ réttindi og reynslu í allri almennri
stálsmíði. Þurfa að geta unnið sjálfstætt.
Mikil vinna framundan og mikil áhersla lögð á vönduð vinnubrögð.
Reyklaus vinnustaður.
Sendið ferilskrá á kjgj@simnet.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Sviðsstjóri fjármálasviðs
Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda í starf sviðsstjóra fjármálasviðs.

Nánar um menntunar- og hæfniskröfur á www.starfatorg.is og
http://www.hi.is/is/skolinn/laus_storf
Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2012.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur R. Jónsson,
framkvæmdastjóri rekstrar- og framkvæmdasviðs
Háskóla Íslands í síma 525-5202, netfang: grj@hi.is

Grafískur hönnuður óskast
Bílabúð Benna leitar að öflugum starfskrafti
afti
Bílabúð Benna leitar að öflugum, drífandi og metnaðarfullum einstaklingi
til að starfa í markaðsdeild Bílabúðar Benna. Viðkomandi tekur þátt
í að móta og framfylgja markaðsstefnu fyrirtækisins. Um er að ræða
framtíðarstarf hjá spennandi og öflugu fyrirtæki í sókn.

Grafískur hönnuður með þekkingu
á markaðsmálum
Starfssvið:
- Grafísk hönnun fyrir prent- og vefmiðla
- Samskipti við prentstofur og fjölmiðla
- Uppsetning markaðsáætlana
- Umsjón markaðsverkefna
Hæfniskröfur:
- Menntun í grafískri hönnun
- Þekking á markaðsmálum
- Þekking á Adobe Suite forritum
- Góð kunnáttu á MS Office forrit
- Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23,
110 Reykjavík eða á póstfangið atvinna@benni.is fyrir
mánudaginn 2. apríl. Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson, bjornr@benni.is
Bílabúð Benna ehf er þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins stofnað 1975.
Bílabúð Benna ehf er m.a. umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong.
Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is - benni@benni.is

Sérfræðingar í bílum

PIPAR \ TBWA U SÍA U 120943

Fjármálasvið er eitt af sex þjónustu- og stoðsviðum sameiginlegrar stjórnsýslu Háskóla Íslands.
Starfssvið fjármálasviðs lýtur að reikningshaldi, launadeild, innkaupum, áætlanagerð, ferðaheimildum og gjaldkera. Þá er sviðsstjóri fjármálasviðs einn af þremur fulltrúum skólans í
samráðsnefnd um kjaramál.
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Professional Software Developer
Are you a talented professional software developer?
Would you like to get involved in solving global problems while building the best software possible?
Marorka is a leading provider of energy management solutions for
the international shipping industry. Unlike most other organizations, rising energy prices, increasing environmental awareness and
tighter regulations are driving our business forwards. Our market
segment consists of some 19,000 ships, each of which consumes an
average of 2 tonnes of fuel oil per hour while sailing, resulting in
the release of 6 tonnes of CO2 per hour. The fuel costs $1500 per
hour – a total of around $7,000,000 per year. So improving energy
efficiency can result in huge financial and environmental savings.

We are a team of experienced C# programmers, applying many of
the XP practices, such as peer review, selective pair programming,
continuous integration and automated testing. We have several
years of experience with Scrum and a team of dedicated product
owners.
Talk to us – we are recruiting.

Send your application with a CV to marorka@marorka.com with the subject “Application 2012.04.02” before 2 April 2012.
Contact Ari Vésteinsson, ari.vesteinsson@marorka.com, for further information about this position.

Marorka‘s vision is to be the global leader in energy management solutions for the maritime industry

www.marorka.com

Spaði á lausu fyrir vörustjóra
hjá Vodafone
Við gerum ekki kröfu um kunnáttu í borðtennis við val á nýjum vörustjóra.
9L²YLOMXPKLQVYHJDUU£²DNDUOH²DNRQXVHPHUȤMµWD²EUHJ²DVWYL²
WHNXUEROWDQQNDQQD²OHVDOHLNLQQRJVSLODUYHOPH²¸²UXP9¸UXVWMµUQXQHUVSHQQDQGLVWDUIVHPJHQJXU¼W£D²VNDSDIUDPW¯²DUV¿QRJÀUµD
vörur á krefjandi markaði.
$OODUQ£QDULXSSO¿VLQJDUXPVWDUIRJK¨IQLVNU¸IXUHUD²ȣQQD£
vodafone.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 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.

Vodafone-meistarar í borðtennis á þrifadaginn

sími: 511 1144

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A 1 2 - 0 6 7 4

Þín ánægja er okkar markmið
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LEX óskar eftir
lögmönnum til
starfa

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèDSUtO
8PVyNQLU VNXOX EHUDVW i QHWIDQJLè XPVRNQ#PIDLV
PHUNW Ä0yWWDND ³ /LWLè YHUèXU VYR i Dè XP
VyNQLU JLOGL t VH[ PiQXèL IUi ìYt Dè XPVyNQDUIUHVWL
OêNXU

LEX óskar eftir tveimur lögmönnum til starfa, annars vegar á sviði
skattaréttar og hins vegar á sviði banka- og fjármagnsmarkaðsréttar.

.DUODUMDIQWVHPNRQXUHUXKYDWWLUWLOV NMDXPIUDP
DQJUHLQGVW|UI

Menntunar- og hæfniskröfur á skattasviði LEX:
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWD +HOJD +DXNVGyWWLU KHOJD
KDXNVGRWWLU#XWQVWMULV  RJ$QQD ÏVN .ROEHLQVGyWWLU
DQQDRVNNROEHLQVGRWWLU#XWQVWMULV tVtPD

gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXP
UièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ

Haldgóð þekking á skattarétti og að lágmarki þriggja ára
starfsreynsla hjá skattyﬁrvöldum og/eða í samskiptum
við skattyﬁrvöld
Lögmannsréttindi æskileg
Menntunar- og hæfniskröfur á sviði banka- og
fjármagnsmarkaðsréttar LEX:
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

LEX er ein stærsta
lögmannsstofa landsins

Þriggja ára starfsreynsla á sviði fjármagnsmarkaðsréttar

með yﬁr 40 lögmenn

Lögmannsréttindi nauðsynleg

innanborðs og þjónustar
mörg af stærstu fyrirtækjum

faglegur framkvæmdastjóri LEX, í síma 590 2600

og stofnunum landsins.

eða á orn@lex.is

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

120918

Nánari upplýsingar veitir Örn Gunnarsson,

Starfsfólk LEX starfar undir kjörorðunum Heiðarleiki – Trúnaður – Fagmennska
og leggur metnað sinn í að veita öllum viðskiptavinum stofunnar vandaða, trausta
og skjóta þjónustu.

Golden Globe - Besti dramaþáttur ársins
Sunnudaga á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS
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FUNDARBOÐ
Aðalfundur Starfsmannasjóðs SPRON ehf.,
kt. 700702-2430 verður haldinn á skrifstofu KPMG ehf.,
að Borgartúni 27, Reykjavík, 11. apríl 2012, kl. 16:30.
Dagskrá fundarins verður sem hér segir:
1. Venjuleg aðalfundarstörf, skv. 14. gr. samþykkta félagsins.
2. Tillaga um leiðréttingu á skráningu nafnverðs stofnhlutafjár.
3. Tillaga um hækkun hlutafjár með útgáfu nýrra hluta.
4. Tillaga um lækkun hlutafjár, til jöfnunar taps.
5. Breytingar á samþykktum og lögheimili félagsins.
6. Önnur mál.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

LAUNAFULLTRÚI

Framangreind dagskrá verður afgreidd í þeirri röð sem að ofan
greinir nema annað verði ákveðið af fundarmönnum. Tillögur
stjórnar og önnur fundargögn munu verða hluthöfum til sýnis
á skrifstofu KPMG ehf., að Borgartúni 27, Reykjavík, viku fyrir
boðaðan fundartíma.

ÍSTAK leitar að öflugum og talnaglöggum einstaklingi í starf launafulltrúa.
Um er að ræða fullt starf sem felst í launavinnslu, úrvinnslu gagna auk
annarra tilfallandi verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Athygli er vakin á því að tillaga um hækkun hlutafjár felur í sér
að vikið verði frá forkaupsrétti hluthafa, á grundvelli 3. mgr.
24. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, á þann hátt að
hluthafar hafa ekki rétt til að skrá sig fyrir nýjum hlutum. Tillagan er liður í ákvörðun stjórnar um að leitast við að einfalda
slitaferli félagsins. Tillaga um lækkun hlutafjár felur í sér að
hlutafé núverandi hluthafa verður fært niður að fullu.

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af launavinnslu er æskileg
Reynsla af Navision kostur
Almenn tölvufærni
Sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi

fyrir hönd stjórnar
Jónas Rafn Tómasson, hdl.

HJÚKRUNARFÆÐINGUR / SJÚKRALIÐI /
SJÚKRAFLUTNINGAMAÐUR
ÍSTAK leitar að traustum einstaklingi til að sinna heilbrigðis- og
vinnuverndarmálum á framkvæmdasvæði fyrirtækisins við Ilulissat á
Grænlandi. Í starfinu felst almenn umsjón með vinnuverndarmálum,
heilbrigðisþjónusta við starfsmenn auk annarra tilfallandi verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum
verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Hjúkrunarfræðinám, sjúkraliðanám eða réttindi til sjúkraflutninga
er skilyrði

um 500 manns, víðsvegar um landið
sem og erlendis.

Góð þekking á fyrstu hjálp

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli er æskilegt

var stofnað árið 1970 og hefur annast

Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

fyrirtæki og einstaklinga.

Fornfræg stórlaxaá til sölu
Öll veiðiréttindi í Soginu
Ásgarði ásamt glæsilegu veiðihúsi við ána eru nú til sölu.
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– Hársnyrtistofa í hjarta Reykjavíkur
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Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við
akstur leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar
nr. 397/2003.

Nú er
tækifærið!





Þeir einir geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda
akstur leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi
þurfa umsækjendur að uppfylla skilyrði leyfis skv. 5.
gr. laga nr. 134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um
leigubifreiðar, með síðari breytingum.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 8. apríl næstkomandi.

JLO
KyOV

Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 12 leyfi til leiguaksturs á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum og
1 leyfi á Akureyri.

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

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

.iOI

Auglýsing vegna úthlutunar atvinnuleyfa til aksturs leigubifreiða.

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

HLOGDUVW Uè
KD

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/
umsóknir og leyfi/leigubílar, eða í afgreiðslu
Vegagerðarinnar Borgartúni 7 í Reykjavík.

Til sölu er vel staðsett hársnyrtistofa í 101
Reykjavík sem er í senn falleg og vel búin,
með vinnuaðstöðu fyrir 4–5 fagmenn.

Umsóknarfrestur er til 2. apríl. 2012.

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

Sogið er vatnsmesta bergvatnsá landsins. Hún kemur úr Þingvallavatni
og rennur um Úlfljótsvatn og Álftavatn í Hvítá í Árnessýslu skammt
neðan við Þrastaskóg. Sogið er fornfrægt fyrir stóra laxa og minnir af
og til á þá staðreynd. Veiðisvæðið fyrir landi Ásgarðs er þéttskipað
kyngimögnuðum veiðistöðum Fyrir Ásgarðslandi, eru aðstæður til fluguveiða eins og þær gerast bestar. Veiðitími er frá 1.apríl til 24 september
ár hvert. Veiðisvæðið er fyrir landi lögbýlisins Ásgarðs frá landamörkum
við Syðri-Brú að ofanverðu og niður að Álftavatni. Um er að ræða 3 laxaog 3 silungastangir. Veiðiréttindin eru í leigu til ársloka 2013. Veiðihús
sem stendur við bakka Sogsins fylgir. Húsið er 123,3 fm byggt árið 1993
á 4.000 fm eignarlóð. Lögbýlisréttindi jarðarinnar Ásgarðs sem er á 3,34
ha landi auk 10m bakka meðfram Soginu fylgja með. Óskað er eftir
tilboðum í eignina fyrir 11.apríl 2012. Áskilinn er réttur til að taka hvaða
tilboði sem er eða hafna öllum.
Allar nánari upplýsingar veitir
Steindór Guðmundsson löggiltur
fasteignasali s. 480 2900, steindor@log
eða 863 2900.

Stofan er í góðum rekstri, skuldlaus og með
mjög góða vörusölu. Auk kjarna fastra viðskiptavina stofunnar liggur hún mjög vel
við gangandi umferð, m.a. vaxandi umferð
erlendra ferðamanna.
Ef þú/þið haﬁð verið að velta fyrir ykkur
eigin rekstri þá er þetta tækifærið.
Áhugasamir vinsamlegast sendið
upplýsingar á auglysing1@gmail.com.
Farið verður með allar
fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
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Hér með auglýsir kirkjubyggingarsjóður Reykjavíkurborgar eftir umsóknum um styrki vegna ársins 2012.
Sjóðnum er ætlað að veita fjármunum til að byggja
kirkjur og safnaðarheimili í Reykjavík, en einnig
má styrkja endurbætur og meiriháttar viðhald á
kirkjum í borginni.
Umsóknir um styrki sendist Ráðhúsi Reykjavíkur merktar kirkjubyggingarsjóður fyrir 13. apríl nk.
Þau skilyrði eru sett fyrir því að umsókn sé tekin til greina
að henni fylgi greinargóðar upplýsingar um fyrirhugaðar
framkvæmdir, ársreikningur 2011, ráðstöfun fyrri styrkja sé
um þá að ræða, svo og um fjármögnun verksins að öðru leyti.
Frekari upplýsingar fást hjá stjórn sjóðsins.
Netföng stjórnarmanna eru sem hér segir:
Karl Sigurðsson: karl.sigurdsson@reykjavik.is
Gísli Jónasson: gisli.jonasson@kirkjan.is
Jóhannes Pálmason: palmason@simnet.is

F.h. Strætó bs.
er óskað eftir tilboðum frá verktökum í akstur
almenningsvagna annars vegar á milli Reykjavíkur
og Akureyrar og hins vegar á milli Akureyrar og
Reykjavíkur. Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 5.000 kr. frá
28. mars 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.
Verkkaupi mun halda kynningarfund fyrir bjóðendur
kl. 14:00 þann 12. apríl 2012 í Borgartúni 12 – 14,
105 Reykjavík.
Tilboðum skal skila eigi síðar en: Kl. 14:00 þann
15. maí 2012 í þjónustuver Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12 – 14, 105 Reykjavík.
12779

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Seljaskóli 2. áfangi lóðarframkvæmd.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á kr. 3.000, frá
kl. 13:00 þriðjudaginn 27. mars 2012 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 12. apríl 2012 kl. 10:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12780

Leikskólinn Árborg 1. áfangi lóðarframkvæmd.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á kr. 3.000, frá
kl. 13:00 þriðjudaginn 27. mars 2012 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 16. apríl 2012 kl. 10:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12782

Leikskólinn Laugasól 1 áfangi, lóðarframkvæmd.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á kr. 3.000, frá
kl. 13:00 þriðjudaginn 27. mars 2012 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 17. apríl 2012 kl. 10:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

STARFSRÉTTINDANÁMSKEIÐ Í
FJARKENNSLU

12783

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

Námskeið fyrir verðandi dagforeldra
Haldið verður 70. st. starfsréttindanámskeið fyrir verðandi
dagforeldra samkvæmt gildandi reglugerð um daggæslu
barna í heimahúsum ef næg þátttaka næst.
Áætlað er að námskeiðið hefjist í lok apríl og verður
kennt á mánudags-, miðvikudagskvöldum og á laugardögum.
Námskeiðið er fjarkennt og er sérstaklega ætlað
hópum á landsbyggðinni.
Nánari upplýsingar má nálgast hjá daggæslufulltrúum
sveitarfélaga og hjá Miðstöð símenntunar í síma 585-5860.
Fyrirspurnir má einnig senda á nhms@hafnarfjordur.is.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Sandskipti 2012, hverﬁ 2 og 3.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, frá og með 27.
mars 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 17. apríl 2012 kl. 14:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

Fasteignir

12789

Sandskipti 2012, hverﬁ 4 og 5.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, frá og með 27.
mars 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 17. apríl 2012 kl. 14:15, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

Jónas Örn
Jónasson
hdl og löggiltur
fasteignasali.

ÚTBOÐ

gsm: 822-0700
gylﬁ@tingholt.is

S

12790

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

Gylﬁ

35 ára
Norðurbakki 25a íbúð 201 Hafnarﬁrði– Sjávarútsýni
PIÐ
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15223 - Gisting og veitingar innanlands
Rammasamningur með örútboðum
Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna gistingar
og veitinga innanlands fyrir starfsmenn opinberra stofnana og
sveitarfélaga, sem starfs síns vegna þurfa að ferðast, allan ársins
hring. Markmið útboðsins er að ná fram sparnaði í ferðakostnaði
og nýta þannig skattfé almennings sem best.
Breytt fyrirkomulag á greiðslum vegna útlagðs kostnaðar starfsmanna ríkisins er tilefni þessa útboðs, en í stað dagpeninga er nú
greitt samkvæmt reikningi.
Sú þjónusta sem verið er að leita eftir tilboðum í, er meðal
annars í eftirfarandi vöruflokkum:
1. Gisting með morgunverði
2. Hádegisverður og kvöldverður
3. Nestispakkar
4. Afsláttur vegna dvalar í lengri tíma
Heimilt er að bjóða í hluta eða allt.
Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli útboðs þessa,
þar sem rammasamningar eru gerðir um tiltekna vöru- eða þjónustuflokka í tiltekinn tíma, án þess að magntölur séu þekktar.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem eru rafræn
og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, eigi síðar
en 28. mars. Opnunartími tilboða er 8. maí 2012 kl. 11.00, hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
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OPIÐ HÚS - SUNNUDAGINN 25. MARS KL. 15-16.

Syðri-Varðgjá – breyting
á aðalskipulagi

Glæsileg endaíbúð með sjávarútsýni ásamt bílskýli og yﬁrbyggðum
svölum. Íbúðin er 120,1 fm með þremur svefnh. Stofa, borðstofa og
eldhús opið rými. Eldhús með rúmgóðum borðkrók. Baðherbergi með
sturtu og baðkari. Glæsileg eign með sjávarútsýni á eftirsóttum stað.
V 35,9m Uppl. Gylﬁ 822-0700

Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar, 16 ágúst 2011, er hér með auglýst tillaga að
breytingu á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 20052025, vegna landnotkunar að Syðri-Varðgjá, skv. 31.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

NÝTT
HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN !

Tillagan er um að íbúðarsvæði ÍS6 breytist þannig
að inn á það komi verslunar- og þjónustusvæði og
íbúðum verður fækkað úr 42 í 41. Tillagan verður
kynnt á heimasíðu Eyjafjarðar¬sveitar http://www.
eyjafjardarsveit.is og mun einnig liggja frammi hjá
Skipulagsstofnun og á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar,
Skólatröð 9 frá 26. mars til 7. maí 2012.
Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna
að gæta er geﬁnn kostur á að gera athugasemdir
við tillöguna. Frestur til að gera athugasemdir við
tillöguna er til og með 7. maí 2012.
Athugasemdir skulu vera skriﬂegar
og berast skrifstofu Eyjafjarðarsveitar.
21. mars 2012
Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

Glæsileg sérhæð á eftirsóttum stað í Hlíðarhjalla Kópavogi. Björt og
rúmgóð stofa með stórum gluggum með fallegu útsýni og svölum í
suðurátt. Tvö svefnherbergi og lítil íbúð í bílskúr. Barnvænt umhverﬁ og
stutt í alla þjónustu. Verð: 38,5 millj. Uppl. veitir Jónas Örn
gsm. 770 8200 – jonas@logheimar.is

Til sölu veitingastaður í miðbæ Rvk.
Glæsilegur veitingastaður í Rvk. sem nýlega hefur verið endurnýjaður
að öllu leyti. Fínn tækjabúnaður, góð velta og góðir vaxtamöguleikar.
Bókið fund fyrir nánari upplýsingar Jónas s 770 8200
jonas@logheimar.is
Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

Kristján

Lárus - 823-5050

Þorgeir - 696-6580

Heiða - 849-0491

Sölvi - 618-0064

Rósa M - 893-7969

Löggiltur fasteignasali

Sölustjóri

Sölufulltrúi / Viðskiptafr.

Sölufulltrúi / Innanhússhönn.

Sölufulltrúi / Húsasm.m.

Sölufulltrúi

Mávahlíð - 105 RVK

Neðstaleiti 2- 103 RVK
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Lerkihlíð 9 - 105 RVK

67,9

Stórglæsilegt 240 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr í
suðurhlíðum Reykjavíkur. Húsið var allt málað að utan sem og
þak árið 2010. Virkilega góð og vel umgengin eign. Stórar
stofur, tvö snyrtileg baðherbergi, 3 svefnherbergi. Hægt að
útbúa íbúð með sér inngangi eða fjölga herbergjum. Gott
útsýni að sjó og fallegri kvöldsól. Stutt í alla þjónustu og
útivist, 10 mín gangur í Kringluna.
Opið hús laugardaginn 24. mars kl. 16:00 -16:45
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Falleg efri sérhæð í Hlíðunum í Reykjavík. Hæðin er 118,9 fm,
bílskúr er 47,8 fm og þar er búið að gera um 20 fm stúdíóíbúð,
samtals 166,7 fm. Eldhús með nýlegri ljósri innréttingu, búr,
tölvuherbergi, tvö stór herbergi, tvennar stofur, auðvelt að
bæta við þriðja herberginu. Baðherbergi er nýlega endurnýjað.
Skipti möguleg á minni eign.
Áhugasamir bóki skoðun.
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

26,9

Vel skipulögð og björt þriggja herbergja íbúð á 4. hæð með
frábæru útsýni. Samtals 94,8fm. Forstofa með góðum skápum.
Eldhús með ljósri innréttingu. Björt og opin stofa/borðstofa,
útgengt á stórar svalir. Flísalagt baðherbergi, baðkar. Stórt
hjónaherbergi og gott barnaherbergi. Tengi er fyrir þvottavél
inni á baðherbergi, þvottahús í sameign.
Lán að upphæð c.a. 25,5m á 4,15% vöxtum geta fylgt
Opið hús mánudaginn 26. mars kl. 17:00 - 17:30
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491

Týsgata - 101 RVK

Miðhús - 112 RVK
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27,7

Glæsileg og rúmgóð 122,5 fm 4ra
herb. íbúð á efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi. Góðar
eikar-innréttingar, eikarparket á gólfum og flísar
á votrýmum. Stór herbergi, mikið skápapláss.
Opið hús lau 24. mars kl. 15:00-15:30
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Hrauntunga - 200 KÓP

31,9

52,9

Öðruvísi eign sem vert er að skoða.
Rúmgóð og virkilega falleg 4ra herbergja eign á
besta stað í 101 Reykjavík
Sjón er sögu ríkari.

210,2 fm fjölskylduhús í grónu
hverfi í Grafarvoginum. Sérstæður bílskúr,
fallegur garður í góðri rækt. Fjögur rúmgóð
svefnherbergi. Skipti skoðuð á minni eign.

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491

Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Stíflusel 4 - 109 RVK

Gnoðarvogur 24 - 104 RVK
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Mánagata - 101 RVK

17,9

Vel skipulögð 3ja herbergja, 73 fm
íbúð í þríbýli í Hörgshlíð. Íbúðin er í kjallara, lítið
niðurgrafin og þarfnast viðhalds. Auðveld kaup,
yfirtaka á lánum frá Íbúðalánasjóði.
Opið hús lau 24. mars kl 15:00 - 15:30
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580
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Hörgshlíð 4 - 105 RVK

hú
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Vindakór 14 - 203 KÓP

37,9

15,8

Snyrtileg og vel skipulögð 2ja
herbergja 56 fm íbúð á 1. hæð, miðhæð á
góðum stað í 105, Rvík. Parket á íbúð, flísalagt
baðherbergi með góðum glugga.
Nánari uppl. veitir Sölvi í s. 618-0064

Þrastarás 14 - 220 HFJ

24,9

Fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð
með góðum skjólpalli í litlu fjölbýli. Samtals
113,2 fm. Gott áhvílandi lán að upphæð c.a.
22m með 4,15% vöxtum getur fylgt með.
Opið hús mánudaginn 26. mars kl 18:00 - 18:30
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491

Brekkustígur - 260 REY

16,9

Falleg og vel skipulögð 62,4 fm, 2ja
herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi.
Stutt í alla þjónustu (Glæsibæ) og í göngufæri
við Laugardalinn.
Opið hús lau 24. mars kl. 14:00 - 14:30
Nánari uppl. veitir Rósa í síma 893-7969

Skyggnisbraut - 801 SEL
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Ásaþing - 202 KÓP

27,9

Falleg neðri sérhæð. Hæðin er 97,3
fm, bílskúr er 28fm samtals 125,3 fm. Íbúðin
skiptist í 3 svefnherbergi, baðherbergi, stofu,
tölvuherbergi og þvottahús. Möguleg skipti á
dýrari eign.
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

51,9

Glæsilegt tveggja hæða 257 fm
raðhús, þar af er bílskúr 25,5 fm. EINSTAKT
ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN. Gert er ráð fyrir 4
svefnherb. á teikningum. Afh. tilbúið til
innréttinga, fullbúið að utan, grófjöfnuð lóð.
Nánari uppl. veitir Sölvi í s. 618-0064

22,9

Falleg og björt 3ja herbergja, 101,4
fm íbúð í góðu fjölbýli í Hafnarfirði. Íbúðin er á
annarri hæð og er með vönduðum
innréttingum.
Opið hús mán 26. mars kl. 17:30-18:00
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

25,9

Einstaklega snyrtileg og falleg 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í góðu tvíbýli á besta
stað í Njarðvík. Íbúðin er 144,9 fm.
Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu kemur til
greina.
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491

9,9

Mikið endurnýjað 59,7fm sumarhús
í Grímsnesinu. Stendur á 9007 fm vel staðsettri
eignarlóð. Nýlegar byggður pallur með heitum
potti. Skemmtilegt hús á góðu verði!
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488 - hofudborg@hofudborg.is

20

24. mars 2012 LAUGARDAGUR

TIL SÖLU SÖLUTURN MEÐ
MIKLA MÖGULEIKA / TILVALIÐ
FYRIR SAMHELDNA FJÖLSKYLDU
ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Lagerhúsnæði
óskast til leigu
Óskum eftir til leigu fyrir traustan aðila vel
staðsettu 1.500 fm. lagerhúsnæði með
möguleika á að setja verslun í hluta.

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Þarf að vera á áberandi stað
og með góðri aðkomu.

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081
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WWW.FASTMOS.IS

Kjarrivaxnar útsýnislóðir í
Hvalfirði
Til sölu eða leigu stórar, fallegar lóðir með frábæru útsýni
yfir Hvalłörð. Lóðirnar eru í
skjólgóðri, kjarrivaxinni hlíð
sem snýr mót suðri í landi
Kalastaða, 55 km frá Reykjavík.
Tilbúnar Ɵl aĬendingar.
FjölbreyƩ afþreying í nágren4IL SÎLU EÈA LEIGU STËRAR FALLEGAR LËÈIR MEÈ FR¹B¾RU ÒTSÕNI
YÙR (VALFJÎRÈ ,ËÈIRNAR ERU Å SKJËLGËÈRI KJARRIVAXINNI HLÅÈ
SEM SNÕR MËT SUÈRI Å LANDI +ALASTAÈA  KM FR¹ 2EYKJAVÅK
4ILBÒNAR TIL AFHENDINGAR &JÎLBREYTT AFÖREYING Å N¹GRENNINU
3UND GOLF VEIÈI OG GÎNGULEIÈIR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR Å SÅMA   OG
¹ WWWKALASTADIRCOM

Hamrabrekkur 9 - 270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS SUNNUDAG
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Ólafsgeisli 125

O

113 Reykjavík

sunnudag 25.mars

milli kl. 15:00-16:00
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Fallegt sumarhús/heilsárshús við Nesjavallarveg, í Mosfellsbæ. Húsið, sem er byggt árið 1999 er 49 m2 timburhús, en auk þess er gott svefnloft. Einnig er búið að byggja
við húsið ca. 12 m2. Við hlið hússins er ca. 12,5 m2
geymsla/þvottahús með steyptu gólﬁ, en á milli þessara
bygginga er kalt yﬁrbyggt rými með hellulögðu gólﬁ. 3.147
m2 eignarlóð með mikilli trjárækt og glæsilegu útsýni!
V. 19,9 m. Opið hús sunnudag frá kl. 16:00 til 17:00

Glæsileg og veglega innréttuð
efri sérhæð í fallegu umhverfi við
golfvöllinn í Grafarholti.
Gott aðgengi, sérsmíðaðar
innréttingar og frábært skipulag.

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

52,9 millj.

- með þér alla leið -

leitar að ...
ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Arnarás 4 – Garðabæ.

... eign í Salahverﬁ

4ra herbergja efri sérhæð

Hlíðarvegur 53 Kópavogi

OP

IÐ

Óska eftir hæð, raðhúsi eða parhúsi
í Salahverfi fyrir allt að 50 milljónir.
fyrir ákveðinn kaupanda, góðar greiðslur.
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Opið hús í dag laugardag og á morgun
sunnudag á milli 15-16

OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG, FRÁ KL. 17-18

O
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Nánari upplýsingar veitir

Gullfalleg og vel skipulögð
84 fm endaíbúð á einni
hæð með sér inngangi og
sér timburverönd í garði á
þessum eftirsótta stað.
Falleg stofa með
útskotsglugga, gott eldhús og rúmgott flísalagt baðherbergi. Tvö
svefnherbergi og geymsla. Laus strax. Allar nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Skeggjason fasteignasali s: 895 3000.-

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Glæsileg 111,9 fm. efri sérhæð í fjórbýlishúsi á útsýnisstað í Ásahverfinu. Íbúðin er
endaíbúð með gluggum í þrjár áttir. Stórar svalir til suðurs og frábært útsýni út á
sjóinn, yfir borgina og víðar. Samliggjandi rúmgóðar stofur , tvö rúmgóð herbergi.
Eldhús með vönduðum innréttingum úr kirsuberjaviði. Vandað baðherbergi bæði með
sturtuklefa og baðkari. Sér geymsla á neðri hæð. Hiti í tröppum upp að íbúðinni.
Verð 34,9 millj. Íbúðin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.
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sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

HEIÐARLUNDUR 7, GARÐABÆ
OPIÐ HÚS Á MORGUN - SUNNUDAG

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Norðurbakki 13c - Hf - Útsýnisíbúðir
Opið hús sunndaginn 25 mars milli 12-13
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Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Einstaklega skemmtilegt
einbýlishús, með stórum
glerskála, á stórkostlegum
útsýnisstað í Garðabæ. Húsið
stendur á friðsælum stað á stóri
lóð og snýr að mestu í suður.
Steyptur heitur pottur í garði, sérsmíðað eldhús með steyptri eyju,
4 svefnherbergi, parket á gólfum.
Húsið er 253 fm. þ.m.t. 41 fm. bílskúr á 1100 fm. lóð.
EIGENDUR SÝNA HÚSIÐ Á MORGUN, SUNNUDAG
MILLI KL. 15:30 OG 16:30
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnarﬁrði. Fullbúnar með gólfefnum. Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur vandaður. Tvennar
svalir með stærri íbúðunum. 3ja herb. frá 112 fm. til 142,3 fm. Frábært
útsýni yﬁr höfnina og bæinn. Tvö baðherb. í stærri íbúðunum. Góð fjárfesting. Hlynur s.698-2603, Hilmar s. 892-9694. Þorbjörn Helgi s. 896-0058
Verð kr. 25. millj - 38,5 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

