atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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IyONL VHP KHIXU ORNLè %$%6JUièX RJ HU t K\JJXU
iHèDKHIXUQêORNLèPHLVWDUDQiPLtJUHLQVHPWHQJLVW
PiOHIQDVYLèLXWDQUtNLVìMyQXVWXQQDU
8PHUDèU èDVH[PiQDèDWtPDELOIUiM~OtGHVHPEHU
6WDUIVQiPLèIHUIUDPiDèDOVNULIVWRIXUièXQH\WL
VLQVHèDVWDUIVVW|èXWDQUtNLVìMyQXVWXQQDUHUOHQGLV
.U|IXUWLOXPV NMHQGD
 %$%6JUièDHèDVDPE ULOHJPHQQWXQtJUHLQ
 VHPWHQJLVWPiOHIQDVYLèLXWDQUtNLVìMyQXVWXQQDU
 *yèNXQQiWWDttVOHQVNXHQVNXRJDPNHLQX
 1RUèXUODQGDPiOL
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VWDUIVQHPDUODXQVNYNMDUDVDPQLQJLIMiUPiODUièKHUUD
RJ )pODJV KiVNyODPHQQWDèUD VWDUIVPDQQD VWMyUQDU
UièVLQV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèDSUtO8PVyNQ
LUiVDPWHLQNXQQXP~UKiVNyODQiPLVNXOXEHUDVWiQHW
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/LWLè YHUèXU VYR i Dè XPVyNQLU JLOGL t VH[ PiQXèL
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OKKUR VANTAR
VEFSTJÓRA Í HÓPINN
Markaðsdeild N1 leitar að snjöllum og drífandi vefstjóra sem er tilbúinn að sýna frumkvæði og
takast á við spennandi áskoranir á áhugaverðum vinnustað, hjá einu öﬂugasta þjónustufyrirtæki
landsins. Ef html leikur í höndunum á þér þá viljum við heyra frá þér, ekki síst ef þú hefur innsýn
í markaðsmál og reynslu af verkefnastýringu, þarfagreiningu og prófunum.
HLUTVERK VEFSTJÓRA
ŘE\UJ²RJVWMµUQ£YHII«ODJVLQV
ŘE\UJ²£LQQULYHII«ODJVLQV
ŘE\UJ²£QHWNO¼EEL
ŘE\UJ²RJVWMµUQ£YHIYHUVOXQ
Ř6W¿ULQJ£ÀUµXQYHIVLQV

HÆFNISKRÖFUR
Ř*µ²ÀHNNLQJ£W¨NQLRJVDPVNLSWDPL²OXP
Ř HNNLQJ£QRWHQGDYL²PµWLRJYLUNQLYHIXPKYHUŵV
 WGPDUND²VODXVQXPRJOHLWDUY«ODEHVWXQ
Ř HNNLQJ£0LFURVRIW6KDUH3RLQWKWPORJMDIQYHO
 [PORJMDYDVFULSW
Ř5LWI¨UQL£¯VOHQVNXRJHQVNX
Ř+¨IQL¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJKµSYLQQX
Ř+£VNµODPHQQWXQRJGULINUDIWXUVHPQ¿WLVW¯VWDUŵ

Nánari upplýsingar veitir Katrín Guðjónsdóttir, markaðsstjóri N1, í síma 440 1034 eða með
pósti á katrin@n1.is. Áhugasamir sæki um starﬁð með því að senda ferilskrá ásamt nánari
upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 12. apríl nk. Fullum trúnaði heitið.

WWW.N1.IS

Reynslumikill ráðgjafi á Mannauðssvið

 ¶/=Ð;(/Ø:0ð:Ð(

.BOOBV§TSÈ§HKBöFSIMVUJBGöNNNBOOBNBOOBV§TUFZNJÈ¶TMBOEJ7J§LPNBOEJ̓UJMIFZSJSFJOOJHBM¢KØ§MFHV
UFZNJNBOOBV§TTÏSGS§JOHBFSIJUUBTUSFHMVMFHBPHWJOOBNBSLWJTTUB§VQQCZHHJOHVNBOOBV§TNÈMBÓ.BSFM
TBNTU§VOOJ6NFSB§S§BOâKBTUÚ§V'ZSTUVNTJOONVOWJ§LPNBOEJMFZTBNBOOBV§TTUKØSBBGÓPSMPö
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

t'SFLBSJNØUVONBOOBV§TGFSMBPHTUFGOVNBSLBOEJ
WFSLFGOB JOOMFJ§JOHPHFGUJSGZMHOJ
t(SFJOJOHBSWJOOBUFOHEMBVOBTUFGOV ¢SØVO
PHVUBOVNIBME)3NMJLWBS§B
t3È§OJOHBSTBNOJOHBSPHWJOOVSÏUUVS
t4UV§OJOHVSPHSÈ§HKÚGWJ§TUKØSOFOEVSÓNBOOBV§T
UFOHEVNWFSLFGOVN
tÈUUUBLBÓBM¢KØ§MFHVNNBOOBV§TWFSLFGOVN
t4ÏSULWFSLFGOJUFOHESFLTUSBS ¢SØVOBS
PHTUFGOVNØUBOEJÈIFSTMVN
t"MNFOONBOOBV§TUFOHEWFSLFGOJ

t)ÈTLØMBNFOOUVOÓWJ§TLJQUBGS§J NBOOBV§TTUKØSOVO
F§BTBNCSJMFHVOÈNJ
tÈSBSFZOTMBBGWFSLFGOVNÈNBOOBV§TTWJ§J SFZOTMB
BGWJOOVÓBM¢KØ§MFHVVNIWFSöLPTUVS
t-FJ§UPHBGSOJPHIGOJÓWFSLFGOBPHCSFZUJOHBTUKØSOVO
t3FZOTMB̓BGTUFGOVNØUVO JOOMFJ§JOHVPHFGUJSGZMHOJOâSSB
GFSMBPHTUSSJWFSLFGOB
t5BMOBHMFHHOJ HSFJOJOHBSGSOJPHHØ§&YDFMLVOOÈUUB
t'SOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVNPHTKÈMGTU§WJOOVCSÚH§
t.KÚHHØ§FOTLVLVOOÈUUB

'SFLBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS:MGB&EJUI+BLPCTEØUUJSNBOOBV§TTUKØSJ ZMGBKBLPCTEPUUJS!NBSFMDPN ÓTÓNB̓
6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§BQSÓMOL̓&JOVOHJTFSUFLJ§ÈNØUJVNTØLOVNÈWFG.BSFMwww. Marel.com/jobT̓

Meira í leiðinni

.BSFMFSBM¢KØ§MFHUIÈULOJGZSJSULJ
ÓGBSBSCSPEEJÓ¢SØVOPHGSBNMFJ§TMV
ULKB IVHCÞOB§BSPHMBVTOBGZSJS
NBUWMBJ§OB§)KÈGZSJSULJOVTUBSGB
VNNBOOTÓGJNNIFJNTÈMGVN 
¢BSBGVNÈ¶TMBOEJ
7J§CKØ§VNVQQÈHØ§BWJOOVB§TUÚ§V 
TLJMWJSLBTUBSGT¢KÈMGVO TWFJHKBOMFHBO
WJOOVUÓNB NÚUVOFZUJ CBSOBIFSCFSHJ 
GSBNÞSTLBSBOEJÓ¢SØUUBB§TUÚ§VPHHPUU
GÏMBHTMÓG

www.marel.com
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Area sales manager
Söluráðgjafi - erlendir markaðir

KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR
Icelandair leitar að öflugum liðsmanni í tekjustýringardeild sem hefur áhuga á krefjandi starfi sérfræðings
í hröðu og síbreytilegu umhverfi í alþjóðlegum flugrekstri.
VERKSVIÐ:
I Tekjustýring markaða
I Samskipti við erlend flugfélög í samstarfi við Icelandair
I Greina, túlka og vinna að líkönum varðandi eftirspurn og vöruframboð
I Þróa og leiða aðgerðir á sviði verðlagningar og birgðastýringar til að hámarka tekjur
I Mæla árangur af verkefnum og aðgerðum
HÆFNISKRÖFUR:
I Háskólagráða í verk-, hag-, eða viðskiptafræði
I Reynsla af greiningarvinnu
I Mjög góð tölvufærni
I Reynsla á sviði ferðamála og af samskiptum við erlend flugfélög er kostur
I Mjög góð enskukunnátta

Vegna aukinna verkefna leitar 3X Technology að söluráðgjafa fyrir
erlenda markaði. Starfið krefst þekkingar á vinnslutækni í sjávarútvegi og fiskiðnaði ásamt því að veita faglega söluráðgjöf Ɵl viðskiptavina, gerð söluƟlboða, arðsemisgreiningar og lausnavinnu
ásamt aðkomu að mótun sölu- og markaðsstarfs innan félagsins.
Ferðadagar á ári eru að jafnaði 50-80 innanlands sem utan.
Við leitum að einstaklingi sem er skipulagður, sjálfstæður, og
sterkur í mannlegum samskiptum. Hann/hún þarf að hafa mikið
frumkvæði og vera lausnaþenkjandi. Hann/hún þarf að tala og
skrifa ensku mjög vel og kostur er ef viðkomandi hefur einnig gott
vald á öðrum tungumálum. Gott vald á Microsoft office er skilyrði
og þekking á AutoCad er kostur. Söluráðgjafinn mun starfa á söluskrifstofu félagsins á höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar veitir:
Kristján Karl Aðalsteinsson kristjan@3xtechnology.com
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Umsóknir með CV sendist til kristjan@3xtechnology.com fyrir 6.
apríl nk.

Málmiðnaðarmenn
Vegna aukinna verkefna óskar 3X Technology eftir að ráða málmiðnaðarmenn með menntun og/eða reynslu á sviði málmiðnaðar.
Einnig kemur til greina að ráða ófaglærða laghenta menn til starfa.
Reynsla á smíði úr ryðfríu stáli er mikill kostur. Um er að ræða
störf í framleiðsludeild félagsins á Ísafirði. Í boði er góð vinnuaðstaða í lifandi starfsumhverfi og góður vinnuandi.
Áhersla er lögð á nákvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum, reglusemi og árvekni.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Allar umsóknir
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar um
störfin veitir Karl Ásgeirsson Rekstrarstjóri karl@3xtechnology.com
í síma 450 5011.
Upplýsingar um starfsemi 3X Technology er að finna á vefsíðu
fyrirtækisins, www.3xtechnology.is
3X Technology ● Sindragata 5 ● 400 Ísafjörður

Hér er um krefjandi starf að ræða í líflegu og skemmtilegu rekstrarumhverfi á sölu- og markaðssviði.
Við leitum að liðsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og brennandi áhuga á að ná góðum
árangri í starfi. Lögð er áhersla á gott skipulag, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

www.3xtechnology.com ● Sími: 450 5000 ● Fax: 450 5009

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita:
Kristín Björnsdóttir I 5050 300 I stina@icelandair.is
Matthías Sveinbjörnsson I 5050 300 I matthias@icelandair.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 9. apríl.

Laust starf veðurathugunarmanns í
Bolungarvík

Nánari upplýsingar um starfið veita
Óðinn Þórarinsson, framkvæmdastjóri
Athuguna- og tæknisviðs í síma 5226000
eða í netfangið odinn@vedur.is og
Borgar Æ. Axelsson, mannauðsstjóri í síma
5226000 eða í netfangið borgar@vedur.is
Umsóknir sem greina frá menntun, og
fyrri störfum skulu berast Borgari Ævari
Axelssyni, Bústaðavegi 7–9, 150 Reykjavík
eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is
merkt „Veðurathuganir í Bolungarvík“.
Umsóknarfrestur er til og með
16. apríl 2012.

Veðurstofa Ísland auglýsir lausa stöðu
veðurathugunarmanns á Bolungarvík.
Starﬁð felst í 8 athugunum á veðri á
sólarhring. Starﬁð krefst nákvæmni,
áreiðanleika og áhuga á veðurathugunum.

Um er að ræða tímabundið starf, sem
ráðið er í til tveggja ára, laun fara eftir
kjarasamningi ríkisins og viðkomandi
stéttarfélags.

Gildi Veðurstofunnar eru
þekking, áreiðanleiki,
framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni
munu taka mið af þessum
gildum.
www.vedur.is
522 6000

Við leitum að
vönum þjónum
og þjónanemum
Metnaðarfullir, jákvæðir og duglegir
einstaklingar óskast til starfa.
Góð laun, fríðindi og skemmtilegur
vinnustaður í boði.
Eingöngu er verið að leita að vönum
þjónum og þjónanemum.
Upplýsingar veitir Ásta Guðrún
í síma 770-0085 og í tölvupósti,
info@grillmarkadurinn.is.
W W W. G R I L L M A R K A D U R I N N . I S
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Bahamaeyjar - tölvuþjónusta
Spennandi tækifæri
IDNet is a privately owned and growing
Bahamian company whos owners have
a unique interest in computer services.
IDNet can manage, maintain and design all
aspects of the technology sector.

Leitum að sérfræðingi til starfa við rekstur upplýsingakerfa hjá IDNET Bahamas, á eyjunni
New Providence á Bahamaeyjum (Nassau), og viðskiptavinum þess á nærliggjandi eyjum
Starfssvið:
•

Our mission is to provide the highest
standard of design and support within
the information technology field in The
Bahamas by providing the very best quality
service at a reasonable cost. To integrate
the design and networking fields allowing
businesses to call one place for all their
Information Technology needs with a focus
on repeat customers.
For further information see websites:
www.IDNetbahamas.com and
www.bahamas.co.uk

•
•
•
•
•
•

Design and implementation of servers, local and wide
area networks, and Internet Protocol based systems
Configuration support of systems for business
development purposes
Support and configuration of routers and associated
network components
Support and configuration of telephony and
telecommunications products/services
Support and configuration of Camera Systems and
associated components
Project Management
Support and configuration of Viewpoint Software

Hæfniskröfur og áherslur
•
•
•
•
•
•

Að minnsta kosti tveggja ára starfsreynsla í
faginu er nauðsynleg
Mjög góð þekking á Microsoft lausnum t.d.
Active Directory er nauðsynleg
Microsoft vottanir eru nauðsynlegar
Þekking á Sisco er æskileg
Viðhald viðskiptatengsla með áherslu á
þjónustu
Góð enskukunnátta er skilyrði

Í boði er góð kjör og hlunnindi. Tilvalið fyrir öflugan og þjónustulipran einstakling sem langar
í tveggja ára ævintýri þar sem gott veður er allt árið.

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 10. april nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá á ensku.

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Lyfjatæknir
í lyfjaskömmtun

MÆLINGAMAÐUR
Siglingastofnun Íslands óskar eftir
að ráða mælingamann.
Á hafnarsviði starfa 11 manns og þar er unnið
að áætlanagerð, líkantilraunum, hönnun og eftirliti
með hafnarframkvæmdum og sjóvörnum.

Helstu verkefni:
• Dýptar- og landmælingar, úrvinnsla gagna
• Líkanrannsóknir

Lyf og heilsa leitar að lyfjatækni/sérþjálfuðum starfsmanni
sem kemur að daglegum störfum í SA lyfjaskömmtun.
Starfsmaður vinnur öll almenn störf varðandi lyfjaskömmtun, m.a. stjórnun og umhirðu
skömmtunarvélar, áfyllingar, pökkun, eftirlit og önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
r


r
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5ÕMWVLVOOÃUUBPHCÎMQSÓG
7J£LPNBOEJBSGB£WFSBTUVOEWÎT  
IBGBISFJOUTBLBWPUUPS£ WFSB

OÃLWNVSPHIFJ£BSMFHVSPHCÙB 
ZàSIGOJÎNBOOMFHVNTBNTLJQUVN

7JOOVUÎNJFSGSÃmB£SBWJLVOB
PHmIJOBWJLVOB
6NGSBNUÎ£BSTUBSGFSB£S£B
6NTÓLONFSLU-ZGKBTLÕNNUVOÃTBNU
GFSJMTLSÃTFOEJTUÃTUBSG!MZGPHIFJMTBJT

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tæknifræðingsmenntun æskileg
• Starfsreynsla á sviði land- eða
dýptarmælinga
• Góð tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum

Jafnt konur sem karlar eru hvött til að sækja um
starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðherra.
Umsókn merkt „Mælingamaður“
ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf
berist til Siglingastofnunar Íslands,
Vesturvör 2, 200 Kópavogi eða á netfangið
thorhildure@sigling.is fyrir 16. apríl nk.
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður hafnarsviðs
í síma 560 0000. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

/ÃOBSJVQQMÝTJOHBSVNTUBSà£WFJUJS
,KBSUBO¸SOÓS£BSTPOÎTÎNB

www.lyfogheilsa.is
4"MZGKBTLÕNNUVOFSSFZLMBVTWJOOVTUB£VS
Siglingastofnun Íslands er framsækin þjónustustofnun
sem skapar hagkvæmar aðstæður til siglinga og fiskveiða
og vinnur að öryggi á sjó og strandsvæðum.
www.sigling.is
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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 10. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Skóla- og frístundasvið

Staða skólastjóra við Ölduselsskóla
Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Ölduselsskóla.
Ölduselsskóli er staðsettur í Seljahverfi í Breiðholti. Skólinn er heildstæður grunnskóli með rúmlega 500
nemendur og um 80 starfsmenn.
Einkunnarorð skólans eru færni - virðing - metnaður. Áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, fjölbreytt
námsval, blómlegt félagslíf og sífellt er leitað leiða til að koma til móts við þarfir nemenda. Mikil áhersla er lögð
á list- og verkgreinar og árlega er sett upp viðamikil leiksýning. Í Ölduselsskóla er unnið markvisst eftir stefnu
um skóla án aðgreiningar og fer öll sérkennsla fram í blönduðum hópum. Í skólanum ríkir góður starfsandi og
gott samstarf við foreldra er mikilvægur þáttur í skólastarfinu
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, er með góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi og
metnaðarfulla skólasýn.
Meginhlutverk skólastjóra er að:
Menntunar - og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðar• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
stefnu hans innan ramma laga og reglugerða og í
grunnskólastigi.
samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skóla• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og
stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi
þróunar í skólastarfi.
skólans.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
framsækna skólaþróun.
• Lipurð og færni í samskiptum.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.
Óskað er eftir því að með umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið.
Auk þess fylgi umsókn yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar
um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2012.
Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl 2012.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu og Valgerður
Janusdóttir, mannauðsstjóri, sími 411 1111.
Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is.
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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KÓPAVOGSBÆR
Stuðningsfjölskyldur óskast
• Velferðarsvið Kópavogs óskar eftir stuðningsfjölskyldum á höfuðborgarsvæðinu eða í nágrenni
þess til að taka að sér börn í helgarvistun, t.d. eina
helgi í mánuði eða eftir samkomulagi hverju sinni.
Um er að ræða gefandi starf og hafir þú áhuga og
ánægju af mannlegum samskiptum þá er þetta starf
fyrir þig.
Allar nánari upplýsingar veitir Dagný Björk á mánudögum og
fimmtudögum frá kl. 9:00 til 16:00 í síma 570-1500.
Netfang: dagný@kopavogur.is
Umsóknum skal skilað á netfangið hér að ofan eða bréflega á
Kópavogsbær, velferðasvið b.t. Dagnýjar Bjarkar Fannborg 2,
200 Kópavogur.
Greitt er skv. verktakasamningi.

www.kopavogur.is

THREE JOINT RESEARCH
AND TEACHING POSITIONS
IN GEOSCIENCE AND
GEOTHERMAL POWER
IN ICELAND
Reykjavík University and Iceland Geosurvey (ISOR) have openings for three (3)
positions in applied geoscience. Succesfull applicants will be in a 50% position at
Iceland Geosurvey and a 50% position at Reykjavík University.
All candidates are expected to participate actively in teaching, research and governance
at Reykjavík University as well as participating in research and contractual work at
Iceland GeoSurvey, both in Iceland and abroad. The postions are the following:
CHEMIST / GEOCHEMIST
SEISMOLOGY AND RELATED ROCK MECHANICS
CHEMICAL ENGINEERING / MATERIALS SCIENCE / GEOTHERMAL ENGINEERING
r
r
r
r

A PhD in a relevant field of study
A demonstrated ability and interest in conducting excellent research in applied science
A commitment to teaching
Good communication skills and proficiency in English

Application: Please apply by sending an application packet to appl@ru.is. The application should
include a teaching statement, research statement, CV and list of references. The subject header for the
application should read „Geothermal Position“.
Application deadline: May 1st 2012.
Further information: Further information can be found at http://www.ru.is/lausstorf
or by contacting Dr. Ágúst Valfells, av@ru.is.

www.ru.is
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Staða skólastjóra við Breiðholtsskóla

Dýralæknaþjónusta í dreifðari
byggðum – Þjónustusvæði 2

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Breiðholtsskóla.
Breiðholtsskóli er staðsettur í Bakkahverfi í Breiðholti. Skólinn er heildstæður grunnskóli með um 460
nemendur og 78 starfsmenn.

Matvælastofnun auglýsir eftir sjálfstætt starfandi dýralækni til
að taka að sér almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu
frá og með 1. maí 2012, í samræmi við reglugerð nr. 846/2011
með síðari breytingum.

Einkunnarorð skólans eru ábyrgð - traust – tillitssemi. Nemendur eru með fjölbreyttan bakgrunn og í skólanum
er unnið eftir kerfinu „Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun“ (PBS). Áhersla er lögð á vellíðan nemenda
og hver árgangur er ein heild þar sem nemendur vinna saman þvert á bekki. Í skólanum er litið á samstarf við
heimilin sem sjálfsagðan og eftirsóknarverðan þátt í menntun nemenda og að traust ríki milli nemenda, starfsfólks og foreldra.

Um er að ræða þjónustusvæði 2 sem er Dalabyggð, Reykhólahreppur, Strandabyggð, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur og
Bæjarhreppur.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, er með góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi og
metnaðarfulla skólasýn.

Gerður verður þjónustusamningur við dýralækni/dýralæknaþjónustu og með honum tryggir MAST mánaðarlega greiðslu
til að sinna dýralækna- og bráðaþjónustu á þjónustusvæðinu.
Stofnunin getur aðstoðað við að ﬁnna húsnæði innan
svæðisins, en einnig stendur til boða að leigja íbúðarhúsnæði í
eigu stofnunarinnar í Búðardal.

Menntunar - og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og
þróunar í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða
framsækna skólaþróun.
• Lipurð og færni í samskiptum.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans innan ramma laga og reglugerða og í
samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi
skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Nánari upplýsingar veita Halldór Runólfsson (halldor.
runolfsson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.
hannesson@mast.is) í síma 530-4800. Jafnframt er vísað til
reglugerðar nr. 846/2011 um dýralæknaþjónustu í dreifðari
byggðum landsins. Umsóknum um þjónustusvæði skal skilað
til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum
“Dýralæknir – þjónustusvæði 2” eða með tölvupósti á starf@
mast.is en umsóknarfrestur er til og með 11. apríl 2012.

Óskað er eftir því að með umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið.
Auk þess fylgi umsókn yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar
um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2012.
Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl 2012.

Dýralæknaþjónusta í dreifðari
byggðum – Þjónustusvæði 4

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu og Valgerður
Janusdóttir, mannauðsstjóri, sími 411 1111.
Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is.

Matvælastofnun auglýsir eftir sjálfstætt starfandi dýralækni til
að taka að sér almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu í
samræmi við reglugerð nr. 846/2011 með síðari breytingum.
Um er að ræða þjónustusvæði 4 sem er Húnaþing vestra,
Blönduósbær, Skagabyggð,

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

Sveitarfélagið Skagaströnd og Húnavatnshreppur.
Gerður verður þjónustusamningur við dýralækni/dýralæknaþjónustu og með honum tryggir MAST mánaðarlega greiðslu
til að sinna dýralækna- og bráðaþjónustu á þjónustusvæðinu.
Stofnunin getur aðstoðað við að ﬁnna húsnæði innan
svæðisins.

VIÐ VILJUM
RÁÐA FYRIR
NORÐAN

Nánari upplýsingar veita Halldór Runólfsson (halldor.
runolfsson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.
hannesson@mast.is) í síma 530-4800. Jafnframt er vísað til
reglugerðar nr. 846/2011 um dýralæknaþjónustu í dreifðari
byggðum landsins. Umsóknum um þjónustusvæði skal skilað
til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum
“Dýralæknir – þjónustusvæði 4” eða með tölvupósti á starf@
mast.is en umsóknarfrestur er til og með 11. apríl 2012.

Nýherji óskar eftir að ráða kraftmikinn og
heilsteyptan strafskraft sem vill verða hluti af
öﬂugu teymi fyrirtækisins. Við leitum að einstaklingi með drifkraft, útsjónarsemi og vilja
til að ná árangri í starﬁ.
Í boði er spennandi starf og mikil tækifæri fyrir
réttan aðila.

Eftirlitsdýralæknir í
Norðausturumdæmi
Matvælastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsdýralækni í 100%
starf á umdæmisskrifstofu stofnunarinnar á Akureyri frá og
með 1. júní 2012.

Verslunarstjóri á Akureyri

Helstu verkefni:
• Heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum

Á næstunni opnar Nýherji nýja verslun á Akureyri með breiðu úrvali búnaðar fyrir neytenda- og
fyrirtækjamarkað. Því leitum við að traustri og reynslumikilli manneskju í nýja stöðu verslunarstjóra.

• Eftirlitsstörf á sviði dýraverndar og dýravelferðar
• Samskipti við aðrar stofnanir

Starfslýsing:

• Önnur tilfallandi störf sem starfsmanni kann að
vera falin

Hæfniskröfur:

Sala á vörum og þjónustu til viðskiptavina.

Framhaldsmenntun er kostur.

Ábyrgð á daglegum rekstri.

Góð reynsla af sölustörfum.

Pantanir á vörum og greining á söluáherslum.

Brennandi áhugi á tölvum og tengdum búnaði.

Umsjón með markaðsmálum á svæðinu

Framúrskarandi þjónustulund og hæfni í

í samstarﬁ við markaðsdeild.

mannlegum samskiptum.

• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Elsa Ágústsdóttir,

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem

• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

framkvæmdastjóri Smásölusviðs, elsa@nyherji.is.

trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn skal fyllt út á vef Nýherja,

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun
• Æskilegt að umsækjandi haﬁ starfað við opinbert eftirlit

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ólafur Jónsson, héraðsdýralæknir (olafur.jonsson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson
(hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800. Umsóknum
ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal
skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss,
merktum “Eftirlitsdýralæknir” eða á starf@mast.is. Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl 2012. Öllum umsóknum verður
svarað. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra
starfsmanna.

Brandenburg

• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ

www.nyherji.is. Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl nk.

Nýherji hf. er samstæða framsækinna þekkingarfyrirtækja í upplýsingatækni með 550 starfsmenn
á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.

www.nyherji.is
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vinbudin.is

Sérfræðingur í vörustjórnun
og innkaupum
Helstu verkefni og ábyrgð
· Pantanir í AGR og Navision
· Samskipti við birgja
· Greining og áætlanagerð
Hæfniskröfur
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi
· Reynsla af áætlanagerð og/eða verkefnastjórnun
· Þekking á innkaupa- og birgðastýringarkerfum æskileg
· Tölvuþekking nauðsynleg, þ.m.t. excel
· Nákvæm og skipulögð vinnubrögð

Fasteignamiðlun Grafarvogs óskar eftir að ráða til sín sölumenn.
Reynsla og menntun í sölu fasteigna og/eða sölu og markaðsmálum
er mikill kostur. Áhugamanneskja um fasteignaviðskipti með ríkan
metnað til að ná árangri er sá/sú sem leitað er að. Viðkomandi þurfa
að geta haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknir sendist fyrir 15. apríl á netfangið stella@fmg.is fullum
trúnaði er heitið og öllum verður svarað.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka
mið af þessum gildum.
Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

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.
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HVERSU MÖRGUM
BOLTUM GETUR ÞÚ
HALDIÐ Á LOFTI?
Háskólinn í Reykjavík auglýsir eftir verkefnastjóra í fullt starf hjá Opna háskólanum í HR.
Í starfinu felst ábyrgð á og umsjón með rekstri námsbrauta og annarra námskeiða í
samstarfi við einstaklinga og fyrirtæki. Verkefnastjóri heyrir undir forstöðumann FagMenntar
Opna háskólans og vinnur í teymi með öðrum starfsmönnum Opna háskólans í HR.
STARFSSVIÐ
r Skipulagning og framkvæmd námsbrauta og námskeiða
r Samskipti við kennara
r Sala og markaðssetning
r Samskipti við viðskiptavini
r Þróun námsbrauta
r Önnur tilfallandi verkefni
HÆFNISKRÖFUR
r Háskólapróf á sviði viðskiptafræði, verkfræði eða tengdra greina
r Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
r Góð ritfærni á íslensku og ensku
r Reynsla af markaðsstarfi er æskileg
r Góð samskiptahæfni og þjónustulund
r Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Tekið er á móti umsóknum á vefsíðu HR www.hr.is/lausstorf til og með 16. apríl 2012
Nánari upplýsingar um starfið veitir Salóme Guðmundsdóttir, forstöðumaður FagMenntar
Opna háskólans í HR, í gegnum netfangið salomeg@ru.is
www.hr.is

Viltu vinna
á landsbyggðinni?
ISS Ísland óskar eftir að ráða matreiðslumann og
aðstoðarfólk í virkjun á Suðurlandi
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.
Aðstoðarfólk
ISS leitar einnig á sama stað eftir aðstoðarfólki í eldhús
og þrif. Starfið er unnið 5 daga vikunnar.
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 Jónu M. Jónsdóttur
verkefnisstjóra á netfangið jonam@iss.is. Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2012.
Einnig er hægt að fylla út umsókn á heimasíðu
www.iss.is, vinsamlega tilgreinið hvaða starf er
sótt um.
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GlaxoSmithKline ehf. er dótturfyrirtæki GlaxoSmithKline plc, eins stærsta fyrirtækis
heims á sviði rannsóknar og þróunar nýrra lyfja og bóluefna. Markmið okkar er
að bæta lífsgæði fólks með því að gera því kleift að áorka meiru, líða betur og lifa
lengur. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á www.gsk.com.
Nánari upplýsingar:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Sölu- og markaðsfulltrúi

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

GlaxoSmithKline ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að kynna líftæknilyf og nýjungar
fyrirtækisins fyrir heilbrigðisstéttum.
Starfssvið

Hæfniskröfur

Starfið felst í markaðssetningu og kynningu á líftæknilyfjum og
öðrum sérhæfðum sjúkrahúslyfjum. Viðkomandi skipuleggur og
sækir fræðslufundi og ráðstefnur á þeim sjúkdómasviðum sem
um ræðir og starfar náið með tengdum deildum innan GSK.

Háskólamenntun á heilbrigðissviði eða lífvísindum (lyfjafræði,
líffræði, hjúkrunarfræði eða sambærileg menntun).

Viðkomandi eflir þekkingu á vörum GSK og veitir vandaðar
og áreiðanlegar upplýsingar sem byggðar eru á öflugum
rannsóknum fyrirtækisins. Starfað er eftir starfs- og siðareglum
GSK með heiðarleika og hagsmuni sjúklinga að leiðarljósi.

• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaðarfull vinnubrögð
• Dugnaður
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
• Góð almenn tölvuþekking
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Umsóknarfrestur er til og
með 15. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Fræðslusetrið Starfsmennt er samstarfsvettvangur fjármálaráðuneytisins og stéttarfélaga
innan BSRB um símenntun, ráðgjöf og starfsþróun opinberra starfsmanna. Setrið þróar
og heldur utan um starfstengt nám um allt land í samstarfi við hagsmunaaðila og veitir
stofnunum ráðgjöf á sviði mannauðseflingar. Upplýsingar um starfsemi og hlutverk
Starfsmenntar má finna á heimasíðu setursins, www.smennt.is.

Nánari upplýsingar:
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is

Mannauðsráðgjafi
Fræðslusetrið Starfsmennt auglýsir eftir ráðgjafa til að vinna með stofnunum að eflingu
mannauðsstjórnunar. Um er að ræða ráðgjöf sem miðar að því að efla starfsþróunarmöguleika,
starfsánægju og starfsumhverfi og bæta þannig starf stofnana. Leitað er að lausnamiðuðum
einstaklingi sem hefur í senn fagþekkingu og starfsreynslu á sviði mannauðsstjórnunar.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

• Vinnustaðaheimsóknir og ráðgjöf við stofnanir
• Stuðningur við aðferðir mannauðsstjórnunar
• Ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda og starfsmanna
• Kynningar- og markaðsstarf
• Þátttaka í innlendum og erlendum þróunarverkefnum

• Háskólamenntun í mannauðsfræðum
• Starfsreynsla á sviði mannauðseflingar
• Þekking á aðstæðum stjórnenda í opinberum rekstri er kostur
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti
• Mjög góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæði, frumkvæði og geta til að vinna í hópi

Umsóknarfrestur er til og
með 17. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Mannauðsstjóri
Jarðboranir hf. leita að metnaðarfullum einstaklingi til að taka
að sér ábyrgðarmikið og fjölbreytt starf mannauðsstjóra.
Helstu verkefni:
• Mótun mannauðsstefnu og eftirfylgni hennar
• Mat á mannaflaþörf, skipulag og umsjón með ráðningum
• Móttaka nýliða og umsjón með þjálfun starfsmanna
• Umsjón fræðslu- og símenntunarmála
• Umsjón starfsmannasamtala
• Þróun frammistöðumatskerfis
• Umsjón starfsmannahandbókar

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og starfsreynsla á sviði starfsmannamála
• Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð fyrirtækja
• Mjög góð tölvukunnátta og færni í Microsoft Office
• Mjög góð enskukunnátta, þýskukunnátta kostur
• Góð samstarfshæfni og færni í samskiptum
• Frumkvæði, sveigjanleiki og geta til að starfa sjálfstætt
• Faglegur metnaður

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarsson
thorir@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 15. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is.

Verkefni fyrirtækisins eru bæði hér á landi og erlendis.

Jarðboranir hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði djúpborana eftir jarðhita. Félagið á og rekur flota af hátækniborum sem eru í rekstri bæði á Íslandi og erlendis. Verkefni félagsins hafa verið m.a. í Þýskalandi,
Danmörku, Azoreyjum, Dominica og á Nýja-Sjálandi, auk þess sem fleiri verkefni eru í undirbúningi.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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ÁSTAND: APPELSÍNUGULT
KOMDU AÐ VINNA MEÐ OKKUR

CONSULAR ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Consular Assistant
lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 16 apríl, 2012. Frekari upplýsingar er að
finna á heimasíðu sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Tal langar að ráða til starfa í sölu- og markaðsdeild hressa manneskju sem vill ná árangri.
Umhverfið er krefjandi og spennandi og við erum skemmtileg.

Hvað þarftu að hafa?
Áhuga á að selja og ná árangri.
Frumkvæði og sjálfstæði.
Hugsun sem miðar að lausnum og því að klára málin.
Gleði og jákvæðni.
Skipulagshæfni og nákvæmni.

Hvaða reynslu og menntun þarftu?
Þú verður að hafa reynslu af sölu.
Það er betra að hafa stúdentspróf
eða sambærilega menntun.
Það er betra að hafa starfað við fjarskipti.
Þú verður að hafa þekkingu á tölvuvinnslu,
til dæmis Navision.

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
position of Consular Assistant. The closing date for this postion
is April 16, 2012. Application forms and further information
can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :
reykjavikvacancy@state.gov

Umsóknarfrestur fyrir áhugasama er til og með 10. apríl 2012.
Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn í tölvupósti á atvinna@tal.is með ferilskrá og nánari upplýsingum.
Nánari upplýsingar um starfið gefur:
Atli Rafn Viðarsson - Sölustjóri Tals – atli.rafn@tal.is
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Óskar eftir snyrtifræðingi í 60%+hlutastarf
Áhugasamir sendi umsókn á
berglind@comfortsnyrtistofa.is fyrir 16.apríl.

Tónskóli
Austur-Skaftafellsýslu
Auglýsir eftir gítarkennara. Viðkomandi þarf
að geta kennt bæði eftir klassískri og rytmískri
námsskrá.
Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið
tonskoli@hornafjordur.is eða hringið í 661-2879
fyrir 3. maí 2012.

Störf í Noregi
M-Group hefur mikla reynslu af Ráðningum, Greiningum, Þjálfun
og styrkingu Starfsmanna og Leiðtoga/Stjórnenda
Fyrir hönd viðskiptavinar í örum vexti leitar M-Group að eftirfarandi:

Meiraprófsbílstjórar gjarnan með einhverja reynslu
af akstri hópferðabíla/strætisvagna.
Góðir möguleikar á föstu starﬁ fyrir rétta aðila. Laun samkvæmt
samningum.
Góð starfsskilyrði hjá traustu fyrirtæki.

11

KZghajcVghi_g^
Laust er til umsóknar starf
verslunarstjóra í Kjarval, Hvolsvelli
Verksvið:
Starﬁð felur í sér rekstur verslunar þar sem
helstu verkefnin eru:
- Innkaup og sala
- Verkstjórn starfsfólks í versluninni
- Ábyrgð á ráðningum og
tímaskráningum
- Ábyrgð á umsjón með fjármunum
- Ábyrgð og eftirlit með birgðum og
rýrnun
- Ábyrgð á útliti verslunar
- Þátttaka í áætlanagerð og
framkvæmd áætlana

Hæfniskröfur:
- Reynsla af matvörumarkaði æskileg
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
- Tölvukunnátta til að leysa dagleg
verkefni í Outlook, Excel og Navision
- Góðir samskiptahæﬁleikar og
þjónustulund
Áhugasamir vinsamlegast sæki um á
heimasíðunni www.kjarval.is.
Umsóknarfrestur er til 11.apríl 2012

Æskilegt er að umsækjendur haﬁ góð tök á Norsku eða öðru
norðurlandamáli.
Aukin ökuréttindi D skilyrði.
Möguleiki á öﬂugu grunnnámskeiði í Norsku eða upprifjunarnámskeiði ef á þarf að halda.
Vinnuveitandi getur mögulega aðstoðað við að ﬁnna húsnæði ef
þörf er á.
Vinsamlegast sendið Ferilskrá/CV sem fyrst til mm@mgroup.no
Ef einhverjar spurningar vakna er hægt að hafa samband við
Marius Morin í síma +47 480 88 868

Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman.
Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar.
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab
bílkrana og Nokian hjólbarða.

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Um
er tils1óknarfres
2. ap tur
ríl n.k
.

Viðtöl munu fara fram á Íslandi og í Noregi.

Stóru-Vogaskóli
Aðstoðarskólastjóri
Laus er staða aðstoðarskólastjóra við Stóru-Vogaskóla
Stóru- Vogaskóli er staðsettur í Sveitarfélaginu Vogum.
Skólinn er heildstæður með um 190 nemendum.
Allur aðbúnaður og umhverﬁ skólans er til fyrirmyndar
og starfsandi sérlega góður.
Starfssvið m.a.:
• Staðgengill skólastjóra
• Umsjón með faglegu starﬁ skólans
• Starfsmannamál
• Samskipti við nemendur og foreldra
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun
• Framhaldsmenntun er kostur
• Stjórnunarhæﬁleikar
• Fjölbreytt reynsla af kennslu með börnum og unglingum
• Frumkvæði, skipulagshæﬁleikar og sjálfstæði
í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og
Launanefndar Sveitarfélaga.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf 1.ágúst næstkomandi.
Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Jón Ingi Baldvinsson,
aðstoðarskólastjóri, í síma 440-6250 Einnig er hægt að senda
fyrirspurnir á: skoli@vogar.is
Umsóknarfrestur er til 23.apríl.
www.storuvogaskoli.is

Söluráðgjafi nýrra
og notaðra Mazda bifreiða
óskast til starfa!
Stutt lýsing á starfi

Nánari upplýsingar

• Ráðgjöf til viðskiptavina varðandi kaup og rekstur
bifreiða.
• Sala á nýjum og notuðum bílum, vara- og
aukahlutum og tengdri þjónustu.
• Umsjón með umhverfi söludeildar þ.m.t. í sýningarsal
og á útisvæði.
• Aðstoð við pantanir, markaðsgreiningu,
markmiðasetningu og aðra vinnu sem til fellur.

Vinnutími er frá 9:00 -17:00 virka daga og annan
hvern laugardag kl. 11:30 -16:20.

Megin hæfniskröfur
• Framhaldsskólamenntun eða sambærileg menntun.
• Sölumannshæfileikar.
• Löggiltur bifreiðasali - æskilegt.
• Almenn þekking og reynsla af bifreiðum.
• Hafa gilt bílpróf - meirapróf æskilegt.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Almenn tölvuþekking.
• Dönskukunnátta æskileg.
• Talnaglögg/ur.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000

Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af
báðum kynjum með gildismat sem samrýmist
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem
metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð,
tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði,
þekkingarleit og samvirkni.
Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um
starfið. Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og
gæðasvið Brimborgar í síma 515 7088.
Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2012.
Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is.
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

| www.brimborg.is

| brimborg@brimborg.is
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Rennismiður

Sprengisandur

Óskar eftir snyrtifræðingi í 60%+hlutastarf

kraftmikill þjóðmálaþáttur

Áhugasamir sendi umsókn á
berglind@comfortsnyrtistofa.is fyrir 16.apríl.

Sigurjón M. Egilsson
stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Frábær
atvinnutækifæri

Rótgróin Vélsmiðja í Hafnarﬁrði óskar eftir að ráða til sín
rennismið með réttindi eða haldbæra reynslu.
Talsverð vinna og góð kjör í boði fyrir réttan einstakling.
Tekið á móti umsóknum á smidjan@xnet.is

Félagsráðgjaﬁ
Staða félagsráðgjafa hjá SÁÁ er laus til umsóknar.
Nánari upplýsingar veitir Þórarinn Tyrﬁngsson yﬁrlæknir í
síma: 824 7600 netfang: thorarinn@saa.is
Umsóknir sendist til SÁÁ Stórhöfða 45, 110 Reykjavík
merktar „félagsráðgjaﬁ“ eigi síðar en 10. apríl nk.

ATVINNA
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Tekjustýring
Avis Budget á Íslandi óskar eftir að ráða til sín öflugan einstakling
í tekjustýringu. Meginmarkmið starfsins er að stýra verðlagningu
fyrirtækisins á erlendum mörkuðum auk þess að viðhalda viðskiptatengslum við söluaðila í alþjóðlegu umhverfi.
HELSTU VERKEFNI:
t Greining á markaði og sölutækifærum
t Ábyrgð á verðlagningu til erlendra viðskiptavina
t Leit að nýjum markaðstækifærum og vinna við
markaðssetningu þeirra
t Vinna við stefnumótun og áætlanagerð vegna
sölu- og markaðsmála
t Þátttaka í sölusýningum

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR:
t Háskólapróf í viðskipta- eða verkfræði
t Góðir greiningar- og samskiptahæfileikar
t Framúrskarandi kunnátta í Excel og skýrslugerð
t Reynsla af sölustörfum og samningagerð erlendis
t Rík þjónustulund, samskiptahæfileikar og öguð
vinnubrögð
t Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Verkefnastjóri í markaðsdeild
Avis Budget á Íslandi óskar eftir að ráða til sín öflugan einstakling í starf
verkefnastjóra í markaðsdeild. Meginmarkmið starfsins er að taka þátt í
að byggja upp ímynd félagsins sem leiðandi fyrirtækis á bílaleigumarkaði.
Verkefnastjóri ber ábyrgð á að fylgja eftir stefnumótun, áætlanagerð og
daglegum rekstri á markaðsstarfi félagsins.
HELSTU VERKEFNI:
t Vinna við stefnumótun og áætlanagerð vegna
sölu- og markaðsmála
t Yfirumsjón með auglýsingamálum,
útgáfustarfsemi og öðru kynningarstarfi
t Ábyrgð á samræmingu í sölu- og
markaðsstarfi innanlands
t Yfirumsjón með markaðssetningu á
bílaleigubílum erlendis

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR:
t Háskólamenntun á sviði markaðsmála og eða
viðskipta
t A.m.k. þriggja ára reynsla af markaðsstarfi
t Brennandi áhugi á markaðsmálum, hugmyndaauðgi
og frumkvæði
t Góð ritfærni á íslensku og ensku
t Rík þjónustulund, samskiptahæfileikar
og agi ásamt festu í vinnubrögðum

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is. Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2012.
Alp er umboðsaðili AVIS og BUDGET á Íslandi. AVIS og BUDGET starfa á heimsvísu,
með starfsstöðvar í yfir 160 löndum.

Knarrarvogur 2 t 104 Reykjavík t Sími 591 4000 tavis.is
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Skóla- og frístundasvið

Staða skólastjóra við Húsaskóla
Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Húsaskóla.
Húsaskóli er staðsettur í Húsahverfi í Grafarvogi.
Frá og með næsta hausti verða rúmlega 160 nemendur í 1.-7. bekk í skólanum en nemendur Húsahverfis í 8.-10.
bekk munu sækja nám í Foldaskóla. Starfsmenn skólans verða 33.
Einkunnarorð skólans eru virðing – ábyrgð – vinátta – samvinna – starfsgleði.
Áhersla er lögð á að innra starf skólans taki mið af þörfum hvers nemanda í námi og starfi. Húsaskóli er
Olweusarskóli og unnið er að því að styrkja sjálfsmynd, félagsfærni og sjálfstæði nemenda. Skólastarfið einkennist af jákvæðum starfsanda, góðu upplýsingastreymi og samvinnu milli nemenda, starfsmanna og foreldra.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, er með góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi og
metnaðarfulla skólasýn.
Meginhlutverk skólastjóra er að:
Menntunar - og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans innan ramma laga og reglugerða og í
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólagrunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og
stefnu Reykjavíkurborgar.
þróunar í skólastarfi.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi
• Stjórnunarhæfileikar.
skólans.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
framsækna skólaþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.
• Lipurð og færni í samskiptum.
Óskað er eftir því að með umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið.
Auk þess fylgi umsókn yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar
um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2012.
Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl 2012.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu og Valgerður
Janusdóttir, mannauðsstjóri, sími 411 1111.
Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is.
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Kennarar einstakt tækifæri!

VÉLVIRKI / VÉLSTJÓRI

Óskar þú eftir rólegu og fjölskylduvænu umhverﬁ?

Nortek ehf. var stofnað á Akureyri árið 1996. Árið 1998 var opnuð
skrifstofa í Reykjavík. Nortek hefur allt frá byrjun verið leiðandi
fyrirtæki á sviði öryggis og tæknimála.
Hjá fyrirtækinu starfa 35 vel menntaðir og þjálfaðir starfsmenn sem
kappkosta að veita góða og skjóta þjónustu. Nortek hefur lagt sig
fram um að selja einungis vandaðar vörur frá viðurkenndum aðilum.

Við leitum að vélvirkja eða vélstjóra
í stöðu umsjónarmanns Málmtæknisviðs.
Nortek leggur áherslu á:
• Góða framkomu og stundvísi
• Frumkvæði í starfi
• Getu til að vinna sjálfstætt og skipulega undir álagi
• Hreint sakavottorð

Tekið er við umsóknum á netfangið bjorgvin@nortek.is. Einnig gefur
Björgvin nánari upplýsingar í síma 455 2000 á skrifstofutíma.

Í Trékyllisvík á Ströndum er lítill skóli sem heitir Finnbogastaðaskóli. Hann er fámennasti skóli landsins en margur er
knár þótt hann sé smár. Skólinn hefur allt til að bera sem prýða
má einn skóla en hann vantar kennara í fullt starf frá 1. ágúst
2012. Ódýr, stór og góð íbúð til staðar á skólalóð. Sláðu til,
hringdu í Elísu skólastjóra 451-4032
ﬁnnbs@ismennt.is eða Oddnýju oddvita í síma 451-4001
arneshr@simnet.is fyrir 20.apríl.

Umsóknarfrestur er til 13. apríl 2012.

NORTEK ehf.
Eirhöfði 13 | 110 Reykjavík | Sími 455 2000
nortek@nortek.is | www.nortek.is
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Laus störf hjá Olíudreiﬁngu ehf.
Bifvélavirkjar
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

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

Olíudreiﬁng ehf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja
eða menn vana bílaviðgerðum til starfa á
þjónustuverkstæði í Reykjavík.
Um er að ræða störf við viðhald og standsetningu olíubíla og afgreiðslutækja.
Æskilegt er að umsækjendur haﬁ reynslu af
viðgerðum stórra bíla.
Um framtíðarstörf er að ræða.
Nánari upplýsingar veitir:
Gunnar Jónsson sími 550 9946
Umsóknir berist í tölvupósti til gjons@odr.is
eða á skrifstofu að Hólmaslóð 8 -10
101 Reykjavík
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á
www.oliudreiﬁng.is

www.kopavogur.is
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ULWL tVOHQVNDRJHQVND 
 + IQLWLODèVWDUIDtDOìMyèOHJXXPKYHU¿
 *UHLQLQJDUK IQL
 9LOMLWLODèO UDRJWDNDVWiYLèQêMDKOXWL
 *yèDOPHQQìHNNLQJiW|OYXNHUIXP
 ëHNNLQJRJHèDUH\QVOD~UÀXJKHLPLQXP
HUNRVWXU

Við leitum að
vönum þjónum
og þjónanemum
Metnaðarfullir, jákvæðir og duglegir
einstaklingar óskast til starfa.
Góð laun, fríðindi og skemmtilegur
vinnustaður í boði.
Eingöngu er verið að leita að vönum
þjónum og þjónanemum.
Upplýsingar veitir Ásta Guðrún
í síma 770-0085 og í tölvupósti,
info@grillmarkadurinn.is.

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèDSUtOQ VWNRPDQGL
8PV NMHQGXUVNLOLIHULOVNUiPtW|OYXSyVWLiUHNMREV#VDEUHFRP
8PVMyQPHèUièQLQJXPKHIXU-yQÈUQL%UDJDVRQ
MRQDUQLEUDJDVRQ#VDEUHFRP 
9HVWXUKOtè5H\NMDYtN6tPLZZZVDEUHDLUOLQHVROXWLRQVFRP
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Hefur þú gaman af bílum?
Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

Starfsmenn á dekkjaverkstæði
Starfssvið:
-Almenn dekkjaþjónusta
Hæfniskröfur:
-Góð reynsla af dekkjaþjónustu æskileg
-Þekking á bílum
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
-Um er að ræða tímabundna ráðningu með góðum
möguleika á fastráðningu.
Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum með
þægilegt viðmót og ríka þjónustulund.

Ráðningarþjónusta

Verkstjóri
SAH Afurðir Blönduósi óska eftir að ráða verkstjóra til starfa.
Almennur vinnutími er frá kl. 07:00 til kl. 16:00.
Viðkomandi þarf að vera búsettur á Blönduósi eða tilbúinn að flytjast.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Umsjón með starfsfólki
· Dagleg umsjón og skipulagning framleiðslu
· Umsjón með móttöku og afgreiðslu pantana

· Menntun á sviði kjötiðnar og/eða reynsla á sviði
matvælamarkaðs kostur
· Reynsla af mannaforráðum æskileg
· Rík hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23,
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is fyrir
þriðjudaginn 10. apríl.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Benediktsson.

· Skipulagshæfileikar og metnaður í starfi
· Reglusemi áskilin

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Sérfræðingar í bílum

HH RáðgjöftFiskislóð 81t101 ReykjavíktSími: 561 5900tFax: 561 5909thhr@hhr.istwww.hhr.is

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000
www.benni.is - benni@benni.is

HAGKAUP
HOLTAGÖRÐUM
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Sumaraﬂeysing
Olíudreiﬁng ehf. óskar eftir að
ráða í sumarstörf.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.
Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um
850 manns í 500 stöðugildum.

Hagkaup óskar eftir að ráða sérfræðing í kjöti. Starfið er fólgið í almennum
rekstri á kjötsvæði, samskiptum við birgja, starfsfólk verslana og viðskiptavini.
Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður,

Vélstjóra eða handlaginn einstakling til vaktavinnustarfa í olíustöðinni í Örﬁrisey. Olíustöðin Örﬁrisey er
stærsta olíubirgðastöð landsins. Í birgðastöðinni er
unnið á vöktum og felst vinnan í losun og lestun
olíuskipa, afgreiðsla eldsneytis til skipa og rekstur
dælubúnaðar og skilvinda. Nánari upplýsingar veitir
Helgi Árnason í síma 550 9938.

geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi. Æskilegt er að
viðkomandi sé matreiðslumaður eða matgæðingur og hafi menntun og/eða reynslu
á því sviði.
Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti

Starfsmann á dreiﬁngaskrifstofu í Reykjavík. Helstu
verkefni eru móttaka á pöntunum, skipulagning á
akstri út frá fyrirliggjand beiðnum ásamt daglegu
uppgjöri ﬂutningjatækja. Umsækendur þurfa að
vera skipulagðir með mikla þjónustulund, almenna
tölvukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, kostur ef
viðkomandi er með reynslu af atvinnuakstri.

á johanna@hagkaup.is.
Allar nánari upplýsingar veitir Jóhanna verslunarstjóri í síma 563 5000.

Meiraprófsbílstjóra staðsettan í Árborg. Um fjölbreytt
starf er að ræða við olíudreiﬁngu beint á vinnuvélar,
tanka og skip og vinnu í birgðastöð.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í
síma 550 9937.

Starfatorg.is

Meiraprófsbílstjóra staðsettan á Akureyri. Um fjölbreytt
starf er að ræða við olíudreiﬁngu beint á vinnuvélar,
tanka og skip og vinnu í birgðastöð. Nánari upplýsingar veitir Guðjón Páll Jóhannsson í síma 550
9910.
Meiraprófsbílstjóra staðsettan á austurlandi. Um
fjölbreytt starf er að ræða við olíudreiﬁngu beint
á vinnuvélar, tanka og skip og vinnu í birgðastöð.
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Páll Jóhannsson í
síma 550 9910.
Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 12. apríl.
Olíudreiﬁng greiðir ADR námskeið og laun á
námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR
réttindi. Störﬁn standa báðum kynjum jafnt til
boða. Nánari upplýsingar um Olíudreiﬁngu ehf.
má nálgast á www.oliudreiﬁng.is

IQ
Stephen Fry fer á kostum
í skemmtilegum þáttum
BBC ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr.ávef

Vélamaður
Mælingamaður
Sérfræðilæknar
Sérnám í heimilislækningum
Hjúkrunarfræðingur
Doktorsnemi
Doktorsnemi
Tanntæknir
Lektor í líffærameinafræði
Hjúkrunarfræðingur, sumar
Eðlisfræðikennari
Skrifstofumaður
Starfsnám í utanríkisþjónustunni
Ljósmóðir, afleysing
Verkefnastjóri í greiningardeild
Móttökuritari
Stöður á sviði hagnýtra jarðvísinda
Sóknarprestur
Tölvusérfræðingur
Bókarar og starfsmaður í móttöku
Lögreglumenn

Vegagerðin
Borgarnes
201203/116
Siglingastofnun Íslands
Kópavogur
201203/115
Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík
201203/114
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík
201203/113
Sólvangur
Hafnarfjörður 201203/112
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík
201203/111
HÍ, menntavísindasvið
Reykjavík
201203/110
HÍ, tannlæknadeild
Reykjavík
201203/109
HÍ, læknadeild
Reykjavík
201203/108
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupstaður 201203/107
Flensborgarskólinn
Hafnarfjörður 201203/037
Ríkisskattstjóri
Akureyri
201203/106
Utanríkisráðuneytið
Reykjavík
201203/105
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Sauðárkrókur 201203/104
Póst- og fjarskiptastofnun
Reykjavík
201203/103
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær 201203/102
Íslenskar orkurannsóknir
Reykjavík
201203/101
Biskup Íslands
Reykhólar
201203/100
Utanríkisráðuneytið
Reykjavík
201203/099
Utanríkisráðuneytið
Reykjavík
201203/098
Lögreglustjórinn á Blönduósi
Blönduós
201203/097
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KÓPAVOGSBÆR
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst á www.kopavogur.is

Verkstjóri og trésmiður
Kópavogsbær auglýsir eftir annars vegar verkstjóra og
hins vegar trésmiðum í viðhaldsverkefni og endurbætur á
húsnæði Kópavogsbæjar.
Nánari upplýsingar um helstu verkefni og menntunar- og
hæfniskröfur er að finna á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um störfin
Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2012.
Upplýsingar veitir Gunnar Már Karlsson, deildarstjóri eignadeildar, í
síma 570-1550 eða á netfanginu gunnarka@kopavogur.is

Ört vaxandi félag í ferðaþjónustu í
Reykjavík sem meðal annars rekur
gististarfsemi í miðborginni leitar
að 50% meðeiganda.
Félagið er með sterkan efnahag og er í góðum rekstri.
Fyrir liggja plön um stækkun gistirýmis félagsins.
Áhugasamir fjárfestar þurfa að geta sýnt fram á
fjárfestingargetu yﬁr 70 milljónir kr.
Nánari upplýsingar fást í síma 571-5040.

Veritas Lögmenn & Veritas Ráðgjöf
Borgartúni 28, 105 Reykjavík

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

www.kopavogur.is

Rafstrengir til sölu
Landsvirkjun óskar eftir kauptilboðum í 36 kV rafstrengi.
Strengirnir eru framleiddir árið 2003, eru ónotaðir og verða
seldir á trékeﬂum sem geymd eru í Hafnarﬁrði.

Náttúrufræðikennari og
stærðfræðikennari
óskast við Varmárskóla
Varmárskóli auglýsir eftir náttúrufræði- og stærðfræðikennara við
unglingadeild skólaárið 2012-2013. Meðal kennslugreina er efnafræði,
eðlisfræði og stærðfræði á unglingastigi. Leitað er eftir kröftugum
einstaklingi með góða samskiptahæﬁleika og færni til að miðla efni og
kveikja áhuga nemenda á vísindum og raungreinum.
Skólinn leitar eftir einstaklingi sem væri til í að þróa raungreinakennslu
við skólann og vera leiðbeinandi fyrir aðra kennara í kennslu þessara
greina á yngra stigi í teymi með öðrum raungreinakennurum.

Deildarstjóri í sérkennslu
Varmárskóli auglýsir eftir deildarstjóra sérkennslu við Varmárskóla.
Starﬁð felst í 50% stjórnun og 50% sérkennslu. Viðkomandi aðili
sér um skipulagningu sérkennslu frá 5.-10.bekk, yﬁrumsjón með
stuðningsúrræðum og stefnumótandi vinnu í sérkennslumálum
skólans. Leitað er eftir einstaklingi með reynslu í stjórnun og góða
samskiptafærni. Æskilegt er að viðkomandi sé með framhaldsnám í
sérkennslufræðum..

Bókasafnsfræðingur
Varmárskóli auglýsir eftir bókasafnsfræðingi í 100% á starfstíma skóla í
starf á bókasafn eldri deildar.
Leitað er eftir einstaklingi með góða samskiptahæfni sem hefur gaman
að því að umgangast börn.
Viðkomandi þarf að hafa umsjón með safninu, sjá um skipulagningu,
skjalastjórnun og skráningu bóka, auk þess sem samstarf við kennara er
lykilatriði.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um. Góð íslenskukunnátta
skilyrði. Frekari upplýsingar veita skólastýrur Þórhildur Elfarsdóttir
s. 863- 3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir s. 899-8465

Lengd
1. 416 m
2. 416 m
3. 414 m
4. 420 m
5. 415 m
6. 415 m
7. 290 m
8. 290 m
9. 290 m
10. 1000 m
11. 1000 m
12. 1000 m
13. 1000 m
14. 1000 m

Leiðari
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL
1X240q AL

Lýsing
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 4
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 1
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 3
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 3
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 3
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 3
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 3
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 4
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 4
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 1
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 1
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 1
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 1
36kV TSLE w/extra sheath 2,3mm 1

6W\UNLU~UWyQOLVWDUVMyèL

Rafstrengirnir verða til sýnis að Fornubúðum 1, Hafnarﬁrði,
miðvikudaginn 11.apríl n.k. frá 9-12 f.h.

0HQQWD RJ PHQQLQJDUPiODUièXQH\WL DXJOêVLU HIWLU
XPVyNQXP XP VW\UNL ~U WyQOLVWDUVMyèL VDPNY PW
O|JXP XP WyQOLVWDUVMyè QU  VEU RJ UHJOXU
QU  WLO YHUNHIQD VHP HIQW YHUèXU WLO i
WtPDELOLQXM~QtWLOiUVORND1 VWYHUèXUDXJOêVW
HIWLU XPVyNQXP t RNWyEHU  YHJQD YHUNHIQD i
I\UULKOXWDiUV
ËWDUOHJULDXJOêVLQJXXSSOêVLQJDUXPXPVyNQDUIHUOL
RJXPVyNQDUH\èXEO|èHUDè¿QQDiYHIUièXQH\WLVLQV
ZZZPHQQWDPDODUDGXQH\WLLV8PVyNQXPVNDOVNLOD
WLOPHQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLVLQVHèDVHQGD
iSyVWIDQJLè0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WL
WyQOLVWDUVMyèXU6|OYKyOVJ|WX5H\NMDYtN
8PVyNQLUVNXOXYHUDtìUtULWLRJ|OOHLQW|NXQGLUULWXè
(NNLHUWHNLèYLèXPVyNQXPUDIU QW

Allar nánari upplýsingar veitir Dagur Georgsson, sími 5159191.

8PVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~WPiQXGDJLQQ PDt


Kaupandi skal fjarlægja strengina frá núverandi
geymslustað fyrir 1. maí 2012.

0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLPDUV

Brottﬂutningur og öll gjöld sem þarf að greiða vegna
þessa verks eru á kostnað kaupanda og skulu innifalin í
tilboðsfjárhæð.
Tilboðsverð skal miðast við staðgreiðslu.
Tilboðum, merkt ”innkaupadeild – rafstrengir”, skal skila í
móttöku Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, í
síðasta lagi kl. 12:00 þriðjudaginn 17. apríl 2012.
Landsvirkjun áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er
eða hafna öllum.

Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið:
varmarskoli [hjá] varmarskoli.is
Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2012

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

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.
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.
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.

sími: 511 1144

fyrir hönd stjórnar
Jónas Rafn Tómasson, hdl.

LAUGARDAGUR 31. mars 2012

17

Frá Alþingi
Styrkir til að stuðla að
umræðu og fræðslu um Evrópusambandið.

Bæjarsjóður Seltjarnarness óskar eftir tilboðum
í sorphreinsun á Seltjarnarnesi 2012-2017.

Samkvæmt ákvörðun á fjárlögum Alþingis er auglýst
eftir styrkumsóknum til að stuðla að opinberri og
upplýstri umræðu og fræðslu um Evrópusambandið,
stefnu þess og áhrif hugsanlegrar aðildar Íslands
að sambandinu. Að þessu sinni er úthlutunarfé til
ráðstöfunar allt að 19 milljónir króna.

Í verkinu felst tæming á sorp- og endurvinnsluílátum á Seltjarnarnesi, ásamt flutningi á sorpi í sorpmóttökustöðvar.

Styrkir eru veittir til íslenskra félaga og félagasamtaka
sem, samkvæmt tilgangi sínum, fjalla um málefni
Evrópusambandsins og lýsa sjónarmiðum sínum
með eða móti hugsanlegri aðild að sambandinu.
Hlutlausri upplýsingamiðlun er sinnt með samstarfsverkefni Alþingis og Vísindavefs Háskóla Íslands um
Evrópuveﬁnn.

Tilboðum skal skila fyrir kl: 14:00, mánudaginn 21.maí 2012 á
skrifstofu VSÓ Ráðgjafar Borgartúni 20, 105 Reykjavík.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef VSÓ Ráðgjafar
www.vso.is/utbod þriðjudaginn 3.apríl 2012.

ÚTBOÐ

Styrkir eru eingöngu veittir til skýrt afmarkaðra
verkefna, svo sem til þess að:
a. útbúa efni og birta það í blöðum, ritum eða
með öðrum hætti,
b. halda opna fundi og ráðstefnur,
c. standa fyrir fyrirlestrum sérfræðinga,
d. standa fyrir ýmiss konar fræðslustarfsemi.

FRAMHALDSSKÓLINN Í MOSFELLSBÆ
ÚTBOÐ NR. 15293
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og menningarmálaráðuneytis og Mosfellsbæjar, óskar eftir tilboðum í
framkvæmdir við nýbyggingu framhaldsskóla í Mosfellsbæ á
lóð við Háholt ( Bjarkarholt ) í Mosfellsbæ.

Ekki er heimilt að veita styrki til eiginlegs reksturs,
m.a. rekstur skrifstofu, þ.m.t. húsaleigugreiðslur og
launagreiðslur til starfsfólks. Ekki eru veittir styrkir til
einstaklinga. Hægt er að sækja um styrki til ﬂeiri en
eins verkefnis í sömu umsókn.

Haldin var arkitektasamkeppni um hönnun skólans og er það
vinningstillagan sem á að byggja. Skólinn er ætlaður fyrir 400
til 500 nemendur og heildarstærð hússins 4.100 m². Húsið er
byggt úr staðsteyptri steinsteypu og klætt að utan með lerki
annars vegar og sjónsteypu hins vegar. Á þaki verður gróðurþekja. Húsið er byggt í tveimur 3. hæða álmum, sem ýmist eru
með sjónsteypu eða klæddar með lerkiviði. Tengibygging milli
álmanna er úr gleri.

Vakin er athygli á reglum úthlutunarnefndar, sem
nálgast má á vefslóðinni: www.althingi.is/s1
Styrkhafar skulu fyrir lok árs og við lok styrkts verkefnis skila skýrslu til úthlutunarnefndar um ráðstöfun
styrkjanna.
Umsóknarfrestur um styrki er til þriðjudagsins
1. maí 2012.
Umsóknir skulu berast skrifstofu Alþingis, merktar:
ESB fræðslu- og umræðustyrkir
Jörundur Kristjánsson, ritari úthlutunarnefndar
Skrifstofa Alþingis
150 Reykjavík
Umsóknareyðublöð er að ﬁnna á vefslóð Alþingis
(www.althingi.is) og allar frekari upplýsingar veitir
Jörundur Kristjánsson, ritari úthlutunarnefndar,
netfang: jorundurk@althingi.is
Stefnt er að því að ákvörðun um úthlutun liggi fyrir
í maímánuði.

Frágangur lóðar er hluti verksins. Byggingin er hönnuð skv. BIM
aðferðarfræðinni og með það að markmiði að fá alþjóðlega
umhverﬁsvottun samkvæmt BREEAM.

ÚTBOÐ

Raforkukaup Hafnarfjarðarbæjar
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í raforku fyrir
sveitarfélagið til næstu 4 ára. Um er að ræða alla
raforkunotkun sveitarfélagsins og stofnanna þess auk
götulýsingar. Útboðið er auglýst á EES svæðinu.
Útboðsgögn verða afhent á tölvutæku formi hjá Helgu
Stefánsdóttur á Umhverfis- og framkvæmdasvið
Hafnarfjarðarbæjar frá og með mánudeginum 2. apríl
2012 í gegnum netfangið Helgas@hafnarfjordur.is
Tilboðum skal skilað í móttöku Umhverfis- og framkvæmdasviðs Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 2, fyrir
klukkan 13:00 mánudaginn 21. maí 2012 þar sem
þau verða í kjölfarið opnuð og lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- fræðslusetri, Skúlatúni 2, Reykjavík eða vefsetrinu www.idan.is.
Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt 1) afriti
af prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði frá iðnaðarráðuneyti
um réttindi til starfsheitis, 3) vottorði faglegs yﬁrmanns um
starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr. laga um mannvirki, eigi síðar
en mánudaginn 7. maí 2012.
Nánari upplýsingar í síma 590 6434.
Mannvirkjastofnun.
Skúlagötu 21,
101 Reykjavík.

Helstu magntölur eru áætlaðar:
Vegg og bitamót
8.400 m²
Plötumót
4.100 m²
Bendistál
244.000 kg
Steinsteypa
2,500 m³
Stálvirki
29.000 kg
Málun innanhúss
9.200 m²
Dúkalögn
2.500 m²
Álundirkerﬁ og einangrun 1.700 m²
Timburklæðning á álkerﬁ 1.650 m²
Viðsnúið þak
1.700 m²
Þökulagning og sáningar 9.000 m²
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 16. nóvember
2013.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna ﬁnna í útboðsgögnum sem eru
rafræn og verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is.

Löggildingarnámskeið fyrir mannvirkjahönnuði
Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr.
ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010, verður
haldið í maí 2012, ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið mun
hefjast mánudaginn 21.maí 2012. kl. 08:00 – 16.00 og standa
dagana 21.,- 22., 23.,- 24. maí 2012 og lýkur með próﬁ laugardaginn 2. júní 2012.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 57.000.- kr. fyrir þá sem
sækja námskeiðið til upprifjunar.

Vettvangsskoðun verður haldin á verkstað þann 12. apríl 2012,
kl. 13:00 - 14:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, 10. maí 2012 kl.11.00
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
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ÚTBOÐ

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi verkþætti.
1. Vélsópun gatna í Hafnarﬁrði 2012
Opnun tilboða þriðjudaginn 17. apríl kl. 11:20
Óskað eftir tilboði til 1, 3 eða 5 ára
2. Viðgerðir á steyptum gangstéttum í Hafnarﬁrði 2012
Opnun tilboða þriðjudaginn 17. apríl kl. 11:00
Áætlað magn ca 350 m²
Útboðsgögn verða seld hjá Framkvæmdasviði Hafnarfjarðar,
Norðurhellu 2 frá og með mánudeginum 2.april á kr. 2.000.fyrir hver tilboðsgögn. Tilboð verða opnuð á sama stað að
viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska. Réttur áskilinn til
að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.
Framkvæmdasvið Hafnarfjarðar.

The Clone Wars
Stjörnustríð á Cartoon Network

CARTOON NETWORK ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg:
• Rammasamningur: Ritföng og skrifstofuvörur,
EES 12756.
• Öryggismyndavélar í miðborg Reykjavíkur, 12798.
• Yﬁrborðsmerkingar gatna í Reykjavík, 12793.
• Hamraskóli, endurgerð lóðar 1. áf. 12781.
• Melaskóli, viðgerðir á gluggum á austurhlið,
12791.
• Réttarholtsskóli, endurgerð lóðar 1. áf., 12794.
• Leiktæki á leiksskóla- og skólalóðir, 12795.
• Gönguleiðir skólabarna 2012, 12799.
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

15237 - Egilsstaðaflugvöllur,
RESA norður - malbikun.
Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf óska eftir tilboðum í verkið:
15237 - Egilsstaðaflugvöllur, RESA norður - malbikun.
Verkið felst í að framleiða malbik og leggja það niður á endaöryggissvæði (RESA) við norðurenda flugbrautarinnar. Leggja skal
tvö 5 cm þykk lög, fyrra lagið er lagt á grús, og leggur verktaki til
allt efni og alla vinnu sem þarf til verksins.

Hvítárbraut 43 í Vaðneslandi.
TIL SÝNIS sunnudaginn 1. apríl frá 14-16.
Sigurður Fannar 897-5930 verður á staðnum.
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Helstu verkþættir og magntölur:
Malbik
2.200 tonn
Malbiks útlögn 17.1300 m2
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum eru aðgengileg á
vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is.
Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska
17. apríl 2012, kl. 14.00. hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105
Reykjavík.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Um er að ræða ágætan bústað á frábærum stað á eignalóð í hinu
vinsæla og eftirsótta Vaðneslandi í Grímsnesi. Hitaveita á staðnum,
heitur pottur og gróið umhverﬁ. Stærð: 60m2. Verð: Tilboð óskast.
Haﬁð samband í síma 897-5930. Sigurður Fannar.
+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

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

Arnarstapi sumarhús Einstök staðsetning

Kárahnjúkavirkjun
Útboð KAR-25C, nr. 20079
Sauðárveita. Stíflur og skurðir
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í gerð
Sauðárveitu á Hraunum í samræmi við
útboðsgögn KAR-25C, nr. 20079.
Verkið felst í að hlaða yfirfall í farvegi Ytri Sauðár
við Sauðárvatn, grafa veituskurð úr Sauðárvatni
og veita þannig vatni til Innri Sauðár. Einnig skal
verktaki hlaða stíflu við Innri Sauðá með u.þ.b.
7 m hárri stíflu, hlaða yfirfall í farvegi árinnar og
veita henni til Grjótár með greftri veituskurðar.
Yfirfall við Innri Sauðá verður með þéttidúk sem
annar verktaki sér um að koma fyrir.
Landsvirkjun hefur komið upp búðum við Innri
Sauðá með svefnaðstöðu fyrir 20 manns og
mötuneytisaðstöðu fyrir 40 manns, sem verktaki
fær til afnota eins og lýst er í útboðgögnum.
Stækkun og rekstur búðanna verður alfarið
á vegum verktaka. Vegir hafa verið lagðir um
byggingasvæðið að mestu og sér verktaki um
viðhald þeirra.
Helstu magntölur eru:
Laus gröftur
Sprengigröftur
Fyllingar í stíflur og yfirföll
Steypa

30.000m3
30.000m3
25.000m3
50m3

Vinnusvæðið er í um 600 til 800 metra hæð yfir
sjávarmáli. Verkbyrjun ræðst af því hvenær fært
er á svæðið, en verktaki þarf að hefja vinnu við
grjótnám við Kelduárstíflu 1. júní n.k. Verklok eru
áætluð 1. október 2012.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu
Landsvirkjunar Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík,
frá og með þriðjudeginum 3. apríl n.k. gegn
óafturkræfu gjaldi kr 5.000 fyrir hvert eintak.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsvirkjunar,
innkaupadeild, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík,
fyrir klukkan 14:00 miðvikudaginn 25. apríl
2012, þar sem þau verða opnuð og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ

Íþróttamiðstöðin Kaplakrika
Áfangi 4 - Frjálsíþróttahús lokun húss.
Hafnarfjarðarbær og Fimleikafélag Hafnarfjarðar óska eftir
tilboðum í verkið:
Íþróttamiðstöðin Kaplakrika – Áfangi 4 - Frjálsíþróttahús
lokun húss.
Verkið felst í að fullgera þak og gluggapanela í Frjálsíþróttahúsi
vegna uppbyggingu á svæði FH í Kaplakrika. Verkframkvæmd
þessi sem nú er boðin út er fjórða verkútboð verksins.
Helstu magntölur eru:
Berandi þakplötur:
4.650 m²
Glerpanelar:
700 m²
Þakeinangrun:
4.720 m²

Einstakt sumarhús á Arnarstapa á frábærrum útsýnisstað.
Nónhóll er vinalegt sumarhús, byggt 1978. Húsið stendur á einstökum
stað: fyrir neðan styttuna af Bárði Snæfellsás. Ekkert sumarhús er
nálægt og útsýnið er stórfenglegt. Húsið er 63 fm. Fallegt sumarhús
sem vert er að skoða. Verð 11,9 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Sumarhús til sölu:
Guðjónsgata - Úthlíð

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 22. maí 2013.
Útboðsgögn má nálgast á heimasíðu VSB verkfræðistofu ehf.
www.vsb.is, án endurgjalds frá kl. 13.00 ﬁmmtudaginn
29. mars n.k.
Tilboð skulu hafa borist Fasteignafélagi Hafnarfjarðar,
Norðurhellu 2, 221 Hafnarﬁrði, í lokuðu umslagi eigi síðar en
þriðjudaginn 24. apríl 2012, kl. 11:00.
Tilboð verða opnuð á sama stað kl. 11.00.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG

Selvogsgrunn 10

104 Reykjavík

Fallegur bústaður sem stendur á fallegri útsýnislóð í Úthlíð. 2 svefnherbergi, góð stofa. Rúmgott svefnloft. Stór verönd með grindverki og
skjólveggjum er við bústaðinn. Heitur pottur. Leiktæki á lóð. Í Úthlíð er öll
þjónusta, golfvöllur, þjónustumiðstöð og sundlaug. Klukkutíma akstur frá
Reykjavík. Stærð 51,3 fm + rúmgott svefnloft.
Verð: 14.900.000

Reykjavegur - Reykjaskógi (10 km innan við Laugarvatn)

Einstaklega vel staðsettur bústaður í fallegu og skógi vöxnu umhverﬁ.
2 svefnherbergi. Rúmgóð stofa. Verönd með heitum potti. Útigeymsla.
Á svæðinu er öll helsta þjónusta. Stutt er á Laugarvatn og í allar helstu
náttúruperlur, sundlaugar og golfvelli. Klukkutíma akstur frá Reykjavík.
Stærð 52,7 fm. Verð: 10.900.000
Allar nánari upplýsingar veitir Leó Árnason í síma 894 1601

sunnudag 1.april (þetta er ekki aprílgabb)

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

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Glæsilegt einbýlishús
Auka íbúð í kjallara
Frábær staður
Teiknað af Jóhanni Eyfells
Húsið er mikið listaverk
og vel skipulagt

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali

DISCOVERY CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

- með þér alla leið -

Verð:

64,9 millj.

Hemmi Gunn

– og svaraðu nú!
Fjölbreyttur og fjörugur þáttur
alla sunnudaga klukkan 16.
Njótið vel
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Nýr og byltingarkenndurr
fasteignavefur
Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.
Gríðarlega öflug
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.
Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.

www.

.is
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ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

/PIÈ HÒS Å DAG FR¹ KL  

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

Opið hús í dag

Finnbogi Hilmarsson og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Hvassaleiti 58 – 60 ára eldri

Njálsgata 3

að Kársnesbraut 76 Kóp.

2ja herbergja endurnýjuð íbúð.
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG FRÁ 15.00-16.00

S

PIÐ

HÚ

O

Vönduð 2ja herb 76 fm íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi.
(VR blokkin) Hús sameign og íbúð í góðu ástandi.
Parket á öllum gólfum, nýlegt baðherbergi og góðar svalir.
Mikil þjónusta í boði fyrir íbúa hússins.
V. 25,6m Laus strax.
Nánari uppl. veitir: Gustaf Adolf Björnsson, fasteignasali
s: 895-7205 /gustaf@heimili.is

Gustaf Adolf Björnsson,
fasteignasali

Skipholt 29a • Sími 530 6500 • heimili.is

Opið hús sunnudaginn 1. apríl,
milli kl. 14-16

Kársnesbraut 76 Kóp. (ekið inn frá Vesturvör).
Mikið endurnýjað 227 m2 einbýlishús á tveimur hæðum, fimm
svefnherbergi, góðar innréttingar, sólpallur, heitur pottur ,
bílskúr. Möguleiki á að taka minni eign upp í kaupverðið.
Einfríður tekur á móti ykkur á milli kl. 15:00 og 16:00

+*!22)6!8.!2 ²43µ.)3,«¨)2 ¥ (6!,&)2¨)
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 nágren-

Hólmgarður 33 - 1 hæð - Opið hús
Björt og skemmtileg 3ja-4ra herb., 81,3 fm íbúð á 1 hæð í tvílyftu
steinhúsi. Sérinng. Ljósleiðari. Sérlega björt og skemmtileg íbúð
á fráb., rólegum stað þaðan sem að stutt er í skóla og þjónustu.
Sérlega fallegur og vel hirtur
garður. Skuldlaus.
Verð 20,9 m.
Opið hús sunnudaginn
1. apríl, milli kl. 14-16
Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Falleg og björt 69,7 fm. íbúð á 1.
hæð á þessum eftirsótta stað í
miðbænum. Íbúðin var nánast öll
tekin í gegn að innan árið 2004. Nýtt
rafmagn sett í á sama tíma. Hátt til
lofts og góð lýsing. Stór bakgarður
með mikla möguleika. Nýlegt gler í ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Á
gluggum. Verð 19,9 millj.
MORGUN. VERIÐ VELKOMIN.

KLEIFARSEL 9 – 109 RVK.
Opið hús sunnudaginn 1. apríl milli kl. 15 og 16.

4IL 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

Einbýlishús/tengihús á tveimur hæðum 145,1 fm auk bílskúrs 33,5 fm. í rólegu og
barnvænu hverfi. Falleg lóð og umhverfi. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi, tvær stofur, tvö
baðherbergi o.fl. Mjög gott skipulag. Auðvelt að bæta við herbergi ef vill.
Húsið er nokkru stærra en skráð stærð segir til um. Verð kr. 41,0 millj.

.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR Å SÅMA   OG
¹ WWWKALASTADIRCOM

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

- með þér alla leið -

OPIÐ HÚS Á MORGUN
sunnudag 01.04.2012 milli 16:00 og 17:30

Kópavogsbraut 3
200 Kópavogur
Glæsilegt fjölbýlishús nýuppgert frá grunni í grónu hverfi á vinsælum stað.
Íbúðirnar eru mjög vel staðsettar, rétt við alla þjónustu og góðar samgöngur.
Í næsta nágrenni er meðal annars að finna sundlaug, verslun og heilsugæslu.

Bjartar og fallegar
2ja og 3ja herbergja íbúðir.
Verð frá 17,6 - 26,5 millj.
Sjá meira á:
www.kopavogsbraut.is

Sölumenn á staðnum
Óskar R. Harðarson,
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

- með þér alla leið -

