
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Við erum 
á fullri ferð!

Bílabúð Benna hefur þjónað bílaáhugamanninum  í 37ár 

Sölumaður á heildsölusviði 
á hjólbörðum

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Bifvélavirki á 
þjónustuverkstæði

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Starfsmaður í 
standsetningu

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Sölumaður notaðra bíla

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Bílabúð Benna er ört vaxandi fyrirtæki 

Verkstjóri á 
hjólbarðaverkstæði

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Rekstrarstjóri á 
hjólbarðaverkstæði

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

á hjólbarðaverkstæði

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Sölumaður nýrra bíla

Starfssvið:

Hæfniskröfur:
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Landsvirkjun starfar eftir jafnréttisáætlun og leggur 
áherslu á að gæta fyllsta jafnréttis milli kvenna og karla. 
Mannauðsstefna fyrirtækisins byggir á gagnkvæmu trausti, 
tillitssemi og virðingu.

Landsvirkjun óskar eftir  
öflugu fólki á þróunarsvið:

VERKEFNASTJÓRI JARÐHITA
Virkjanadeild óskar eftir að ráða verkefnastjóra fyrir 
jarðhitaverkefni á virkjanadeild á þróunarsviði. Starfsstöð 
verður á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík en starfið felur     
í sér umsjón með rannsóknarborunum og krefst ferðalaga 
um Ísland og skemmri dvalar á verkstað á framkvæmdatíma. 
Næstu framkvæmdaverkefni Landsvirkjunar eru fyrirhuguð  
á Norðausturlandi.

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI VATNA-, VEÐUR-  
OG LANDMÆLINGA
Rannsóknadeild óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði vatna-, 
veður- og landmælinga á rannsóknadeild þróunarsviðs. 
Meðal verkefna eru þátttaka í skipulagningu og framkvæmd 
mælinga tengdum nýtingu vatnsafls, jarðvarma og vindorku.

Þróunarsvið er ábyrgt fyrir undirbúningi nýrra virkjana, 
almennum rekstrar- og virkjunarrannsóknum, nýsköpun í 
orkuvinnslu, umhverfisrannsóknum og ýmsum samskiptum 
við hagsmunaaðila.

Nánari upplýsingar veita Hilmar G. Hjaltason  
(hilmar.hjaltason@capacent.is) og Jóna Björk  
Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is).  
Umsóknarfrestur er til 3. september nk.

Sótt er um störfin á vef Capacent



Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Lögfræðingur

www.capacent.is.

 

Umsóknarfrestur er til og með 2. september.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um störfin.

Starfsmenn í 
tæknilegt þjónustuver

 

Forstöðumaður
Innheimtu

Orkuveita Reykjavíkur 
óskar eftir starfsfólki

 

Starfsmaður 
á Suðurlandi
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Laus er til umsóknar staða deildarstjóra eldri deildar við 
Lundarskóla á Akureyri.  
Fjöldi nemenda við skólann er um 460. 

Lundarskóli er teymisskóli sem leggur mikla áherslu á 
samvinnu starfsfólks og einstaklingsmiðaða kennsluhætti. 
Í skólanum er unnið eftir SMT- skólafærni.  Einkunnarorð 
skólans eru „Lundarskóli - þar sem okkur líður vel“.  
Lundarskóli er Heilsueflandi grunnskóli og reyklaus 
vinnustaður.

Við leitum að jákvæðum og samviskusömum einstaklingi 
með mikinn metnað sem er tilbúinn að leggja sig fram um 
að vinna með öðrum eftir stefnu Lundarskóla, er nemendum 
gott fordæmi og tilbúinn að leiða breytingar og þróunarstörf.

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu Akureyrarbæjar 
www.akureyri.is, þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2012.

 

Deildarstjóri 
við Lundarskóla

EFLA verkfræðistofa óskar eftir að ráða rafmagns- 
verkfræðing með menntun og reynslu á sviði 
raforkukerfa með áherslu á háspennubúnað til að starfa 
á Orkusviði fyrirtækisins. Um er að ræða starf sviðsstjóra 
raforkukerfa þar sem unnið er að raffræðilegri hönnun 
háspennukerfa svo sem háspennulína, 
háspennustrengja, aðveitustöðva og launaflsvirkja.

Upplýsingar um menntun og starfsreynslu skal senda til Ástu B. 
Sveinsdóttur starfsmannastjóra fyrir 27. ágúst, á netfangið: 
asta.bjork.sveinsdottir@efla.is.

Frekari upplýsingar veitir Jón Vilhjálmsson, sviðsstjóri Orkusviðs, 
jon.vilhjalmsson@efla.is. 

EFLA hf.
Höfðabakki 9
110 Reykjavík
Sími 412 6000
www.efla.is

Spennandi tækifæri!
Sviðsstjóri raforkukerfa

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir vandaða 

þjónustu á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. Við lítum á öll 

verkefni sem tækifæri til þess að stuðla 
að framförum og efla samfélagið.

Gildin okkar eru: 
Hugrekki - Samvinna - Traust

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
.NET forritun Kerfishönnun

Java forritun

C og C++ forritun

Hugbúnaðarprófanir

Prófanastjórar
Sjá nánar á www.intellecta.is
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Hvað þarft þú að hafa til að bera?

·   Reynslu af sölustörfum á fjármála- og 
    tryggingamarkaði er kostur en ekki skilyrði

·   Hæfileika til að greina þarfir viðskiptavina 
    og veita faglega ráðgjöf

·   Góða söluhæfileika, frumkvæði, eldmóð 
    og vinnusemi

·   Óbilandi sjálfstraust, sjálfstæði og skipulögð 
    vinnubrögð

Þá höfum við starfið sem þú ert að leita að.
Söludeild Sjóvár vantar tryggingaráðgjafa. 
Við leitum að drífandi einstaklingum með 
reynslu af sölumennsku og ráðgjöf.

Umsóknir skulu fyllast út á vef Sjóvár merkt 
„tryggingaráðgjafi“. Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2012. 
Allar nánari upplýsingar veitir María Dungal sölustjóri í síma 
440 2000.

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.

ERTU SNILLINGUR Í 
MANNLEGUM SAMSKIPTUM ...

... og framúrskarandi sölumaður?

Ármúla 30  |   108 Reykjavík  |   S ími  560 1600  |   www.borgun. is

Við leitum að sterkum liðsmönnum
Borgun er leiðandi fyrirtæki í þróun og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. 
Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum eftir gildunum; vilji, virði og vissa.

Nánari upplýsingar um störfi n veitir 
Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 560 1561 eða ryg@borgun.is. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja 
um störfi n á www.borgun.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst nk.

Endurkröfur
Við leitum að sjálfstæðum og nákvæmum 
sérfræðingi til starfa í Endurkröfudeild 
Borgunar.

Helstu verkefni:

 Fyrirspurnir og endurkröfur vegna greiðslukorta
 Samskipti við seljendur, útgefendur og korthafa
 Eftirfylgni við úrlausn mála
 Frágangur skjala
 Svikavakt

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
 Reynsla af greiðslumiðlun er kostur
 Mjög góð enskukunnátta
 Greiningarhæfni og áhugi á viðfangsefninu
 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
 Sjálfstæði í starfi  og hæfni til að vinna 
undir álagi

Þjónustuver
Við leitum að jákvæðum og duglegum þjónustu-
ráðgjafa til starfa í þjónustuver Borgunar. 
Vinnutíminn er frá kl. 9.00 til 17.00. 

Helstu verkefni:

 Svörun fyrirspurna í síma og á tölvupósti
 Þjónusta og ráðgjöf við fyrirtæki og útgefendur 
 Almenn samskipti og úrlausn mála fyrir 
viðskiptavini 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni 
 Reynsla af sambærilegu starfi 
 Háskólapróf er kostur
 Mjög góð almenn tölvukunnátta 
 Góð enskukunnátta
 Ábyrgð og áreiðanleiki 
 Sjálfstæði í starfi  og hæfni til að vinna 
undir álagi

Posadeild
Við leitum að kraftmiklum og duglegum starfs-
manni í Posadeild Borgunar. Vinnutíminn er 
frá kl. 9.00 til 17.00. 

Helstu verkefni:

 Útkeyrsla og uppsetning á posum
 Sala og kynning á vörum Borgunar til seljenda
 Viðhald á búnaði
 Bakvaktir á kvöldin og um helgar

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
 Góð tölvukunnátta
 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 Sjálfstæði í starfi  og hæfni til að vinna 
undir álagi
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Verslunin The Pier leitar að:
 
Starfskrafti til afgreiðslu og lagerstarfa í verslunina á 
Smáratorgi.

Hæfniskröfur:
• Skipulagshæfni og drifkraftur
• Rík þjónustulund
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Stundvísi
  
Hugmyndaríkum fagurkera sem vill bætast í 
samhentan starfsmannahóp á Korputorgi.

Hæfniskröfur:
• Næmt auga fyrir framsetningu og útstillingum
• Rík þjónustulund
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Stundvísi
 
Við leitum einnig að:
 
Glaðlyndum og þjónustulunduðum starfsmönnum 
í helgar- og hlutastörf í allar 3 verslanirnar (Smára-
torg, Korputorg og Glerártorg).
 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
 
Áhugasamir sendi umsóknir fyrir klukkan 17.00 
þriðjudaginn 22. ágúst 2012 
á netfangið krumma@pier.is

Haft verður samband við alla sem sækja um eftir að 
umsóknarfrestur rennur út.
 

Viltu vinna 
í litríkri og 
skemmtilegri 
verslun?

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

MÆLINGAMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða mælingamenn til starfa. Um er að 

ræða landmælingar á framkvæmdasvæðum fyrirtækisins 

á Íslandi og í Noregi.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum störfum.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa. Um er að ræða 

fjölbreytt verkefni við framkvæmdir á Íslandi og í Noregi.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

KRANASTJÓRI
ÍSTAK óskar eftir að ráða kranastjóra til starfa við framkvæmdir 

hér á landi. Um er að ræða stjórnun á bílkrana, vörubílum með 

krana auk annarra tilfallandi verkefna.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

MÓTTÖKURITARI
ÍSTAK hf. óskar eftir móttökuritara til starfa á aðalskrifstofu 

fyrirtækisins að Bugðufljóti 19, Mosfellsbæ. Um er að ræða fullt 

starf sem felst í móttöku og símavörslu auk ýmissa tilfallandi 

verkefna á skrifstofu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli

• Rík þjónustulund

• Góð tölvukunnátta

• Kurteisi og snyrtileg framkoma

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

SJÚKRAFLUTNINGAMAÐUR – BÚÐARHÁLS
Vegna framkvæmda við Búðarhálsvirkjun óskar ÍSTAK  eftir að ráða

starfsmann með réttindi til sjúkraflutninga. Viðkomandi mun auk 

þess sinna almennum störfum á verkstað.

Upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. 

Sækja skal um störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“.

Umsóknarfrestur um störfin er til og með 26. ágúst næstkomandi.
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Frístundaleiðbeinendur og 
stuðningsfulltrúar

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur
og stuðningsfulltrúa til starfa með börnum á frístunda- 
heimilum í Hafnarfirði. Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.

Menntunar og hæfniskröfur:

Frístundaleiðbeinendur:
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Stuðningsfulltrúar:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 20. ágúst.

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með
rafrænum hætti á lindah@hafnarfjordur.is

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um þessi störf.

Nánari upplýsingar um störfin veita Linda Hildur Leifsdóttir og
Erla Björk Hjartardóttir. Senda má fyrirspurnir á
lindah@hafnarfjordur.is og erlabh.@hafnarfjordur.is eða hafa
samband við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.

Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála.

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

Bókari á Akureyri
Æskilegt er að viðkomandi  
geti hafið störf sem fyrst. 

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is  

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is

PwC óskar að ráða bókara til starfa á skrifstofu 
félagsins á Akureyri. Náin samvinna er á milli 
skrifstofa PwC á Akureyri, Húsavík og Reykjavík  
og saman þjóna þær fjölbreyttum viðskiptavina-
hópi félagsins á Norður- og Austurlandi.  

Starfssvið:
• Bókhald, skráning, afstemmingar, reikningsskil, uppgjör og aðstoð 
   við endurskoðun
• Virðisaukaskattskil, launavinnsla o.fl.

Menntun og hæfniskröfur:
• Viðurkenndur bókari eða önnur haldgóð menntun á sviði bókhalds
• Reynsla af sambærilegu starfi á endurskoðunarskrifstofu er  
   mikill kostur

Leitað er að framsæknum og dugmiklum einstaklingi sem hefur áhuga 
á að starfa í öflugu þekkingarsamfélagi PwC víðs vegar um heiminn.     

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, 
reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar.   
Sjá nánar á www.pwc.is.  

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 

í fararbroddi í þróun og framleiðslu 

tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 

matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 4000 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.

Hæfniskröfur: 

• Próf í rennismíði

• Reynsla af CNC er skilyrði

• Reynsla af CAM er kostur

Hæfniskröfur: 

• Tæknimenntun á vélasviði, s.s í véliðnfræði, 
véltæknifræði, vélaverkfræði eða sambærilegu

• Þekking á teikniforritum eins og 3D Solid Works 
er mikill kostur

• Góð enskukunnátta 

• Hæfni í samskiptum og rík þjónustulund
 

Starfssvið:

• Smíða málm- og plasthluti í vélar til 
matvælavinnslu

• Forrita fræsara og tölvurennibekki

• Starfa með hönnuðum og öðrum 
framleiðslusellum

• Gæðaeftirlit

Starfssvið:

• Hönnun á vinnslubúnaði, færiböndum og 
tækjum til kjúklingavinnslu 

• Viðhald og endurhönnun núverandi tækja 
og lausna 

• Samskipti við verkefnastjóra og framleiðslu

Rennismiður

Vélahönnuður

Umsóknarfrestur er til og með 1. september.
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Þorkell Halldórsson, thorkell.halldorsson@marel.com, í síma 563 8000. 

Við leitum að rennismið til að starfa í öfl ugu teymi sem smíðar málm- og plasthluti í vélar og 
vinnslukerfi  til matvælavinnslu. 

Vélahönnuð vantar á iðnaðarsetur alifuglavinnslu (Poultry Industry Center) í hönnun vélbúnaðar fyrir söluverkefni.  

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst.
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Logi Einarsson, logi.einarsson@marel.com, í síma 563 8000. 
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Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir 
sérfræðingi í alþjóðamálum í 

stöðu alþjóðaritara. 
Staðan er til eins árs. 

Sjá nánar á starfatorg.is.

Vélvirkjar takið eftir!
Við óskum eftir að ráða vélvirkja til starfa í Garðabæ. 
Starfið fellst í að þjónusta bæði minni og stærri 
kælikerfi.

Gerð er krafa um að viðkomandi sé hress og eigi 
auðvelt með að vinna með öðrum. 

Það er kostur ef viðkomandi hefur reynslu af vinnu 
við kælikerfi.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á  
frost@frost.is

Upplýsingar um starfið er að finna á 

www.frost.is

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Hjúkrunarheimilið Skógarbær
Eldhús

Matartækni/starfsmann vantar  í 90% starf í eldhús/mat-
sal Skógarbæjar, um er að ræða vaktavinnu. Við leitum 
eftir einstaklingi sem kann að baka, elda, talar íslensku, 
er heilsuhraustur, jákvæður og hefur góða framkomu og 
samskiptahæfileika.

Upplýsingar um Hjúkrunarheimilið Skógarbæ eru á heim-
síðu okkar skogar.is.
Ef  nánari upplýsinga er óskað þá sendið tölvupóst til 
olga@skogar.is
Umsóknir sendist með tölvupósti til olga@skogar.is

Olga Gunnarsdóttir
Næringarrekstrafræðingur
Forstöðumaður eldhúss

Star fsmenn 
í plastdeild

Plastdeild (extrusion deild) framleiðir plastf ilmur úr 
polýetýlen sem eru notaðar til framleiðslu áprentaðra og 
óáprentaðra umbúða.  
Unnið er á þrískiptum vöktum 5 daga vikunnar.

Vaktstjóri 
í  plastdeild

Starfslýsing:
     Fylgjast með framleiðslu og gæðamálum.
     Vaktstjóri ber ábyrgð á að f ilmur séu innan tilskyldra        
     framleiðslumarka.
     Vaktstjóri ber ábyrgð á að hámarka nýtingu efna.
     Vaktstjóri ber ábyrgð á merkingu framleiðsluvara ofl.

Hæfniskröfur:
     

     Samviskusemi, stundvísi og reglusemi.  
     Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
     Grunnkunnátta í íslensku og ensku nauðsynleg.

Star fsmaður 
í plastdeild

Starfslýsing:
Starfsmaður í plastdeild aðstoðar vaktstjóra við hin 
ýmsu verk t.d.:
     Byrja framleiðslur.
     Innpökkun á tilbúnum rúllum.
     Frágang efnis ofl.

Hæfniskröfur:
     Samviskusemi, stundvísi og reglusemi.  
     Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
     Grunnkunnátta í íslensku og ensku nauðsynleg.

Upplýsingar um störf in veitir Arnar Þórisson framleiðslu- 
stjóri plastdeildar í síma 897 8813. Umsóknir þurfa að 
berast fyrir 23. ágúst n.k. á netfangið arnar@plastprent.is 
eða á skrifstofu Plastprents. Umsóknareyðublöð er að 
f inna á heimasíðu Plastprents www.plastprent.is 
 

 

Plastprent er leiðandi fyrirtæki á umbúðamarkaði á Íslandi og 
hefur í yfir 50 ár þjónað öllum sviðum atvinnulífsins. Hjá 
fyrirtækinu starfar öflugur og samhentur hópur starfsmanna 
sem þjóna viðskiptavinum bæði innanlands og erlendis.

Sérfræðingar í umbúðalausnum

Húsvörður – Staðarhaldari
Húsfélagið að Löngulínu 2 í Garðabæ vill ráða húsvörð -  
staðarhaldara í hlutastarf (20-30%). 
Verkefni staðarhaldara eru almenn þrif á sameign, umhirða 
um lóð, bílastæði og bílageymslu auk minniháttar viðhalds og 
endurbóta.

Staðarhaldari þarf að vera laghentur og útsjónarsamur og hafa 
auga fyrir því sem betur má fara. Í húsinu eru 48 íbúðir í þremur 
stigagöngum ásamt bílgeymslu. 

Skriflegar umsóknir berist:  
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða  
afgreidsla@eignaumsjon.is 

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2012.
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Sérfræðingur óskast til starfa í 
hlutabréfateymi Stefnis
Stefnir hf., dótturfélag Arion banka, er stærsta 
sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 340 milljarða 
króna í virkri stýringu. Félagið var stofnað árið 1996. 
Stefnir hefur á að skipa þaulreyndu starfsfólki með yfir 
10 ára starfsreynslu á fjármálamarkaði að meðaltali. Hjá 
Stefni starfa 17 sérfræðingar í fjórum teymum. Hlutverk 
félagsins er að stýra fjármunum í eigu viðskiptavina með 
hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Stefnir þjónar jafnt 
einstaklingum sem fagfjárfestum. Félagið hefur allt frá 
upphafi verið í fararbroddi í þróun á nýjum tegundum 
sjóða.

Stefnir rekur stærstu erlendu og innlendu 
hlutabréfasjóði landsins. Í hlutabréfateyminu starfar 
metnaðarfullur hópur sjóðstjóra með mikla þekkingu á 
innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Innlendir 
hlutabréfasjóðir félagsins eru leiðandi meðal sjóða á 
innlendum fjármálamarkaði og meðal stærstu hluthafa í 
skráðum félögum landsins. Erlendir hlutabréfasjóðir 
Stefnis hafa fengið hæstu einkunn fyrir góðan árangur 
frá erlendum matsfyrirtækjum á borð við Morningstar 
og Lipper.

Ábyrgðarsvið og helstu verkefni:

  Greiningarvinna tengd erlendum og innlendum    
 hlutabréfamörkuðum
  Greining og almenn verkefni tengd mati á   

 fjárfestingartækifærum
  Upplýsingagjöf  og skýrslugerð til viðskiptavina
  Önnur skyld verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

  Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. í verkfræði,  
 hagfræði eða viðskiptafræði
  Framhaldsnám sem nýtist í starfinu er æskilegt
  Þekking og reynsla af greiningu fjárfestingarkosta er  

 æskileg
  Þekking og reynsla af störfum á innlendum eða   

 erlendum fjármálamarkaði er kostur
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og  

 geta til að vinna í hópi
  Frumkvæði í starfi og hæfni til að vinna sjálfstætt

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

Nánari upplýsingar veitir Arnór Gunnarsson, forstöðumaður hlutabréfateymis
Stefnis hf., netfang: arnor.gunnarsson@stefnir.is

Umsækjendur sendi starfsumsókn og ferilskrá á netfangið 
arnor.gunnarsson@stefnir.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2012.
www.stefnir.is

sími: 511 1144
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www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í 
sjávarflóðafræðum
Veðurstofa Íslands auglýsir tímabundna 
stöðu sérfræðings í sjávarflóðafræðum hjá 
snjóflóðasetri Veðurstofunnar á Ísafirði. Um 
er að ræða eins árs verkefni með möguleika á 
framlengingu. Veðurstofa Íslands er opinber 
stofnun og heyrir undir umhverfisráðuneytið. 
Hjá stofnuninni starfa um 130 manns með 
fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem 
spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 
120 manns við athugana- og eftirlitsstörf 
víðsvegar um landið. 

Viðfangsefni Veðurstofu Íslands eru eðlis-
þættir jarðarinnar: Loft, vatn, snjór og 
jöklar, jörð og haf. Hlutverk stofnunar innar 
er öflun, varðveisla, úrvinnsla og miðlun 
upp lýsinga. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og 
tækni  sviði, Fjármála- og rekstrarsviði og 
Úrvinnslu- og rannsóknasviði og fellur starfið 
undir síðastnefnda sviðið. Nánari upplýsingar 
um stofnunina má finna á heimasíðu hennar 
www.vedur.is

Á snjóflóðasetri Veðurstofunnar á Ísafirði 
starfa nú sjö manns. Setrið er í Vestrahúsinu 
á Ísafirði þar sem Háskólasetur Vestfjarða 
er einnig til húsa sem og fjölmargar aðrar 

rannsóknastofnanir og fyrirtæki. Vinnu-
staðurinn er því fjölmennur og lifandi.

Starfssvið
  Öflun gagna og hönnun gagnasafns um 

sjávarflóð á Íslandi
  Áætlanagerð um annars vegar gerð líkana-

reikninga og hins vegar skammtíma- og 
langtímaspár um sjávarflóð við strendur 
Íslands

  Samstarf við Háskólasetur Vestfjarða 
um uppbyggingu námskeiða, kennslu og 
hugsanlega leiðbeiningu nemenda við 
meistaranámsbrautir

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólapróf og framhaldsmenntun  

á sviði raunvísinda og/eða verkfræði
  Farsæl reynsla á sviði úrvinnslu mæligagna
  Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 

sem og í teymisvinnu
  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Skipulagshæfni og nákvæmni 
  Kunnátta í íslensku mikilvæg
  Reynsla af forritun og/eða líkanagerð  

er kostur
  Reynsla af kennslu er kostur

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins  
og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Harpa 
Grímsdóttir (harpa@vedur.is) og Borgar 
Ævar Axelsson (borgar@vedur.is).

Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg 
starfs ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknir skulu berast Borgari Æ. Axelssyni  
í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
10. september 2012.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka  
mið af þessum gildum.

Á Vísi er hægt að horfa
myndskreyttan upplest
úr þessum sígildu
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a á 
tur 

g

ý

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

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Móttaka og meðferð sjúklinga með bráð veikindi eða slys
» Þátttaka í kennslu í samvinnu við yfirlækni
» Önnur verkefni í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning innan læknisfræðinnar
» Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 1. september næstkomandi
» Umsókninni skulu fylgja 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.

» Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz - ebenedik@landspitali.is - s. 543 1000

Sérfræðilæknir á  
bráðasviði Landspítala

Laust er til umsóknar afleysingastarf sérfræðilæknis á bráðamóttöku
Landspítala í Fossvogi. Um er að ræða afleysingu til a.m.k. 6 mánaða
og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Til greina kemur að
bjóða starfið í eitt ár. Starfið getur t.d. hentað lækni sem hefur áhuga
á endurmenntun á sviði bráðalækninga. Starfshlutfall er 100% eða skv.
samkomulagi.

Starfssvið bráðamóttöku spannar allar almennar bráðalækningar.
Bráðamóttakan hefur viðurkenningu til að veita framhaldsmenntun í 
bráðalæknisfræði sem metin er til allt að tveggja ára af sérfræðinámi.

Framleiðslustarf
Starfslýsing:
• Almenn störf í kaffiframleiðslu.
• Dagleg pökkun, lagervinna og  tiltekt  á vörum til 

viðskiptavina.
 

Lager/áfylling
Starfslýsing:
• Almenn störf á lager.
• Áfyllingar, eftirlit og pantanir í matvörubúðum. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af lagerstörfum eða framleiðslu æskileg.
• Samskiptahæfni og jákvætt hugarfar.
• Eldri en 25 ára.
• Áhugi á te og kaffi
• Stundvísi
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð.
• Dugnaður og metnaður í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góðir skipulagshæfileikar
 
Um framtíðarstörf er að ræða og æskilegt að  
starfsmenn geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á atvinna@teogkaffi.is

ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til 
umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2012.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  Security Guard. The closing date for this postion is 
August 24, 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

Óskað er eftir að ráða gæðastjóra til starfa á Hagstofu Íslands. Um er að ræða nýtt starf innan 
stofnunarinnar og er mikilvægt að aðili hafi góða reynslu og þekkingu á tölfræði, auk þess að 
hafa þekkingu á eða innsýn í aðferðir gæðastjórnunar.

Starfssvið

 Ábyrgð á gæðastjórnun innan Hagstofu 
Íslands.

 Forysta um uppbyggingu gæðastjórnunar.
 Umsjón með fræðslu í gæðamálum.
 Umsjón með gerð leiðbeininga og 

gæðaskýrslna.
 Stjórnun og þátttaka í ýmsum verkefnum.
 Þátttaka innlendu og alþjóðlegu gæðastarfi.

Hæfniskröfur

 Háskólapróf á framhaldsstigi sem nýtist í starfi.
 Góð almenn tölfræðikunnátta er nauðsynleg.
 Góð almenn þekking á aðferðum gæðastjórnunar.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu æskileg.
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Gæðastjóri

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

Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2012. Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að sá sem 
ráðinn verður geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutað-
eigandi stéttar félags. Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins. 
Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Hagstofa Íslands er sjálfstæð stofnun sem gegnir forystuhlutverki á 

sínu sviði, samhæfir opinbera hagskýrslugerð á Íslandi og er virkur 

þátttakandi í alþjóðlegu samstarfi. Hagstofan sinnir rannsóknum 

og safnar, vinnur og miðlar áreiðanlegum hagtölum sem lýsa 

samfélaginu. Stofnunin stuðlar að upplýstri umræðu og faglegum 

ákvörðunum með því að tryggja öllum sama aðgang að upplýsingum.

 
 
VERKEFNASTJÓRI Í TÆKNIÞJÓNSTU
Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra (Project Manager) í tækniþjónustu Icelandair á Keflavíkurflugvelli. 
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+ Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn
 eigi síðar en 26. ágúst 2012. 

STARFSSVIÐ

I Stýring verkefna sem snúa að móttöku, 
 viðhaldi og afhendingu á flugvélum
I Eftirfylgni á veittri tækniþjónustu  
 til viðskiptavina 
I Samningagerð
I Stýring umbótaverkefna
I Greining tækniupplýsinga flugvéla
 

HÆFNISKRÖFUR

I Háskólamenntun á sviði verkfræði, 
 viðskiptafræði eða flugvirkjamenntun
I Þekking af tímastjórnun 
 eða verkefnastjórnun er æskileg
I Reynsla af sambærilegu starfi eða starfi 
 sem snýr að tækniþjónustu flugvéla
I Reynsla af samningagerð er kostur 
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg

KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita:
Hafliði Jón Sigurðsson I haflidi@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
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Umsóknarfrestur til og með 23.ágúst 2012.

SPORTÍS

Sportís ehf. leitar að hressum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á heilsurækt, 
almennu heilbrigði og er opinn fyrir nýjungum á því sviði.
 
Viðkomandi  þarf að hafa ríka þjónustulund og vera lipur í mannlegum samskiptum. Markmið okkar er að veita bestu 
fáanlegu þjónustu við viðskiptavini okkar. Þekking, reynsla og áhugi eru lykilorðin í okkar starfi.
 
Starfið felur í sér val á vörum, sölu og framsetningu, markaðs- og kynningarmál og þjónustu við viðskiptavini. 

Sportís ehf. var stofnað árið 1983 og er ein 

stærsta sportvöruheildsala landsins með umboð 

fyrir nokkur af bestu vörumerkjum heims í 

íþróttafatnaði og skóm.

Allar frekari upplýsingar veita Skúli Björnsson skuli@sportis.is 
og Kristinn Kristjánsson, kristinn@sportis.is

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi störf sem fyrst.
 
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu okkar www.sportis.is

Við leitum að verslunarstjóra fyrir Levi´s Store 
og öðrum fyrir Benetton.
Óskað er eftir drífandi og þjónustulunduðum einstaklingum. 
Jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum, faglegur metnaður 
og dugnaður eru skilyrði. Um er að ræða framtíðarstörf. Einungis 
20 ára og eldri koma til greina.

Vinnutími er til 19.00 alla virka daga, og vinna aðra hverja helgi. 
Bæði störfin henta jafnt konum sem körlum.

Umsóknafrestur er til 24. ágúst. 
Umsóknir sendist á lilja@denim.is

Starfssvið
• Sala
• Starfsmannastjórn og þjálfun
• Lagerstjórn
• Aðstoð við innkaup
• Uppgjör
• Uppsetning og útstilling vöru

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla úr   
 verslunargeiranum er æskileg
 (samt ekki skilyrði)
• Þjónustulund
• Lipurð í mannlegum   
 samskiptum
• Sölutækni
• Áhugi á tísku

Microsoft Dynamix Ax sérfræðingur
Er að leita mér að nýjum vinnustað til langframa. Hef 30 ára 
reynslu af forritun, vandamálagreiningu, þjónustu og rekstri 
viðskiptahugbúnaðar, síðustu 8 árin í öllum útgáfum af 
Microsoft Dynamics Ax. Hef reynslu af rekstri umfangsmikilla 
tölvudeilda, umsjón gagnagrunna, þjónustu og viðhalds. Áætla 
að hefja vinnu á nýjum stað í byrjun næsta árs. Áhugasamir 
sendi nauðsynlegar upplýsingar inná -> box@frett.is merkt 
„Ax sérfræðingur“ fyrir 30. ágúst nk.

Starf auglýst til umsóknar:

Forstöðumaður  
Þekkingarseturs Suðurnesja 

Óskað er eftir öflugum stjórnanda í stöðu forstöðumanns 
nýs Þekkingarseturs Suðurnesja sem staðsett er að Garðvegi 
1 í Sandgerði. 

Meginhlutverk Þekkingarsetursins er að stuðla að rannsókn-
um og vera miðstöð rannsóknastarfs og rannsakenda í 
náttúrufræðum og tengdum greinum á Suðurnesjum. Setrinu 
er jafnframt ætlað að stuðla að margvíslegri háskólakennslu 
og fræðslu starfsemi og efla tengsl atvinnulífs, rannsókna- og 
fræðastarfs á svæðinu. Þannig skal stefnt að auknu frumkvöðla-
starfi og nýsköpun, ásamt eflingu náttúrutengdrar ferða-
þjónustu.

Forstöðumaður Þekkingarseturs Suðurnesja ber m.a.  
ábyrgð á:
• öflun styrkja úr samkeppnissjóðum og utanumhald  
 um styrkumsóknir,
• stefnumótun og útfærslu á starfsemi 
 Þekkingarsetursins,
• fjármálum og rekstri,
• þróun samstarfsverkefna,
• starfsmannamálum,
• tengslum við innlenda og erlenda aðila.

Umsækjendur skulu hafa:
• háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi,
• hæfni, þekkingu og reynslu á rannsóknaumhverfi,
• reynslu af stjórnun og stefnumótun,
• frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum,
• leiðtogahæfileika,
• góða samskiptahæfni,
• gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði á íslensku  
 og ensku, og hæfileika til að setja fram efni á  
 skýran hátt. 

Með umsókn skal fylgja kynningarbréf auk yfirlits um 
námsferil og fyrri störf (CV). 

Umsóknir skulu merktar „Þekkingarsetur Suðurnesja“ og 
berast á rafrænu formi til Sandgerðisbæjar á net-
fangið: sandgerdi@sandgerdi.is. fyrir 1. september. 

Öllum umsóknum verður svarað. 

Fulltrúi
Geislavarnir ríkisins óska eftir að ráða fulltrúa til starfa. Um 
er að ræða fjölbreytt starf sem krefst áhuga og metnaðar í 
starfi. Áhersla er lögð á frumkvæði og sjálfstæði, vönduð og 
áreiðanleg vinnubrögð, jákvæðni og góða samskiptafærni.

Helstu verkefni eru fjármál, skjalavistun og útgáfa.

 Menntunar og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf
• Mjög góð íslenskukunnáttu og gott vald á ensku
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af bókhaldsvinnu er nauðsynleg og reynsla af 
 fjárhagskerfi ríkisins æskileg

Um er að ræða 80 – 100 % framtíðarstarf og æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2012. Umsóknir 
skulu berast til: Geislavarnir ríkisins, Rauðarárstíg 10, IS-150 
Reykjavík, eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@gr.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um 
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar um starfið og stofnunina er að finna á 
heimasíðunni www.gr.is. Einnig veitir Elísabet Dolinda Ólafs-
dóttir, s: 440 8208 (edo@gr.is) nánari upplýsingar um starfið.
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Námsflokkar Hafnarfjarðar- 
Miðstöð símenntunar

Náms- og starfsráðgjafi
Námsflokkar Hafnarfjarðar - miðstöð símennunar, NH-MS,  
auglýsa eftir  kraftmiklum og lausnahugsandi einstaklingi í 
starf náms- og starfsráðgjafa.

Starfssvið:
• Efla starfsemina með sköpun og öflun nýrra verkefna á sviði  
 framhalds- og símenntunar
• Persónuleg þjónusta og ráðgjöf við einstaklinga, m.a.  
 upplýsingagjöf um nám, störf og raunfærnimat ásamt  
 leiðsögn við gerð ferilskrárar og starfsleit
• Standa fyrir og leiðbeina á námskeiðum
• Auka tengsl og samstarf við stofnanir, fræðsluaðila, fyrirtæki  
 og atvinnulíf
• Vinna að framgangi stofnunarinnar í samræmi við lög um  
 framhaldsfræðslu og stefnu fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Hafa lokið viðurkenndu námi í náms- og starfsráðgjöf 
• Starfsreynsla æskileg
• Leiðtogahæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum, sveigjanleiki og  
 frumkvæði í starfi
• Lipurð í samskiptum
• Geta séð og komið í framkvæmd nýjum hugmyndum um  
 fjölbreytt verkefni
• Góð íslensku- og enskukunnátta, jafnt töluð sem rituð

Lýsing á starfsseminni:
Námsflokkar Hafnarfjarðar - miðstöð símennunar NH-MS  
http://www.nhms.is/  hefur það megin hlutverk að bjóða  
almenningi tækifæri til að efla grunnmenntun og stuðla  
þannig að aukinni þátttöku fólks í námi, tómstundum og starfi.
Námsflokkarnir hafa starfað frá árinu 1971 og eru reknir af 
Hafnarfjarðarbæ. 

Upplýsingar um starfið veitir Theodór Hallson, skólastjóri  
NH-MS teddi@hafnarfjordur.is   s: 5855860.

Umsóknir, ásamt ítarlegri starfsferilsskrá og kynningarbréfi þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið, berist fræðsluþjónustu Hafnar-
fjarðar, Strandgötu 6, 220 Hafnarfjörður fyrir 24. ágúst nk.
Einnig má senda umóknir á netfangið teddi@hafnarfjordur.is

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar

Laus staða hjúkrunarfræðings: 
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Dvalar- og 
hjúkrunarheimilið Hjallatún í Vík. 
Um er að ræða 80 % stöðu verkefnisstjóra 2 sem vinn-
ur dagvaktir, kvöldvaktir og bakvaktir eftir samkomulagi. 
Laun eru samkvæmt launasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laus staða sjúkraliða: 
Sjúkraliði óskast einnig til starfa við Hjallatún.  
Um er að ræða vaktavinnu og starfshlutfall er sam-
komulag. Laun eru samkvæmt launasamningi Launa-
nefndar sveitarfélaga og Sjúkraliðafélags Íslands.

Allar nánari upplýsingar veitir Guðlaug Guðmundsdóttir
hjúkrunarforstjóri í s. 868 1181 / hjallatun@vik.is

Heilsuleikskólar Skóla eru:
Hamravellir Hafnarfirði, Háaleiti Ásbrú Reykjanesbæ,

Kór Kópavogi, Krókur Grindavík og Ungbarnaleikskólinn Ársól 
Reykjavík.

Laus störf í leikskólum hjá  
Skólum ehf

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja 
ríka áherslu á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt 
lærdómssamfélag þar sem samvinna og gleði ríkir. Því leitum við 
að samstarfsfólki sem: 

• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir leikskólans 
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og umhyggju-

sömum samskiptum 
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun 
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram um að velja sér 

jákvæð viðhorf í dagsins önn. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Heilsuleikskólinn Kór Kópavogi

Auglýsir eftir: 
• Þroskaþjálfa 
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfs-

manni í 100% stöðu 

Heilsuleikskólinn Kór er 6 deilda leikskóli með um 124 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri, sími 570-4940.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://www.skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólinn Hamravellir Hafnarfirði

Auglýsir eftir: 
• Stuðningsfulltrúa í 100% stöðu
• Fagstjóra í Listasmiðju í 75% stöðu
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum 
 starfsmanni í 100% stöðu

Heilsuleikskólinn Hamravellir er 5 deilda leikskóli með um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnheiður Gunnarsdóttir leikskólastjóri, sími 424-4640.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://www.skolar.is/Starf/

Kennarastöður við Foldaskóla

Foldaskóli óskar eftir að ráða kennara í 100% starf. Kennslu-
greinar eru danska og samfélagsfræði á unglingastigi ásamt 
umsjón með bekk.

Foldaskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara í 4. bekk

Hæfniskröfur
• Kennarapróf
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Faglegur metnaður
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

Helstu verkefni
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur 
 og foreldra
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og 
 samstarfsmönnum
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 
 annað fagfólk

Umsóknarfrestur er til 1. september 2012.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Allar frekari upplýsingar gefur skólastjóri Foldaskóla,  
Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson í síma 540 7600 eða  
netfangið kristinn.breidfjord.gudmundsson@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.

Skóla- og frístundasvið
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Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Hjúkrunarfræðingur ákveður, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð

í samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð á meðferð, samkvæmt
starfslýsingu.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2012.
» Upplýsingar veita Elín María Sigurðardóttir, deildarstjóri á 12G netfang

elinmsig@landspitali.is, sími 543 7343 og Kolbrún Gísladóttir, deildarstjóri
á 12E netfang kolbgisl@landspitali.is, sími 543 7084.

Hjúkrunarfræðingar 
Skurðlækningasvið Landspítala

Störf hjúkrunarfræðinga á skurðlækningadeild 12G og hjarta-, lungna- 
og augnskurðdeild 12E eru laus til umsóknar.  Starfshlutfall er 80-100%
vaktavinna. Störfin eru fjölbreytt og krefjandi og eru laus frá 1. september
eða eftir nánara samkomulagi.

Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunar-
fræðinga og frábært starfsumhverfi sem býður upp á möguleika til að
dýpka þekkingu.

Sérkennari óskast til starfa í 
Gerðaskóla í Garði

Óskað er eftir kennara með sérkennaramenntun og/eða reynslu af 
sérkennslu.Mikilvægt er að viðkomandi sé jákvæður, metnaðarfull-
ur, tilbúinn í breytingar og samstarfsfús.  Í Gerðaskóla eru um 200 
nemendur og allar aðstæður til fyrirmyndar, 
Nánari upplýsingar gefa skólastjórnendur í síma 422-7020,  
umsóknir skal senda í netfangið: skarphedinn@gerdaskoli.is 
eigi síðar en 22. ágúst nk.

Lögmaður
Starf lögmanns við embætti ríkislögmanns er laust 
til umsóknar. Viðkomandi mun aðallega sinna 
málflutningsstörfum fyrir hönd íslenska ríkisins, sbr. 
lög nr. 51/1985, um ríkislögmann.  
Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til málflutnings 
fyrir héraðsdómi. Æskilegt er að umsækjandi hafi 
einnig reynslu af málflutningi og/eða reynslu af 
opinberri stjórnsýslu. 

Launakjör eru miðuð við kjarasamning Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins. 

Umsóknum, með upplýsingum um menntun og 
starfsferil, þarf að skila til embættis ríkislögmanns 
Hverfisgötu 6 í Reykjavík eigi síðar en 10. septem-
ber næstkomandi. Miðað er við að ráðið verði í 
starfið frá og með 1. október. 

Skrifstofa embættisins og ríkislögmaður veita allar 
nánari upplýsingar í síma 545 8490. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Netfang; postur@rlm.stjr.is

TÆKNIFRÆÐINGUR 
Tæknifræðingur óskast til starfa í eignaumsýslu Arion banka.

Eignaumsýsla Arion banka er hluti af deildinni Fasteignir og rekstur og 
annast viðhald á eignum og umsjón með nýjum framkvæmdum bankans.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jóakimsson,
Fasteigna og reksturs hjá Arion banka í síma 444 8866. 
Netfang gunnar.joakimsson@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst, 2012. Umsækjendur 

Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar ráðið 
hefur verið í starfið.
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Við leitum að metnaðarfullum 

sérfræðingum í netkerfum

Fyrirtækjasvið Símans leitar að sérfræðingum í rekstri netkerfa. 
Starfið felst í uppsetningu og rekstri netkerfa af öllum stærðum, 
auk ráðgjafar til viðskiptavina og samstarfsfólks. 

Um er að ræða framtíðarstarf fyrir einstaklinga sem vilja koma 
að uppbyggingu og rekstri netkerfa og vaxa í starfi sem sérfræðingar.

Menntun og reynsla:
· Cisco CCNA gráða

· Reynsla af Cisco beinum og deilum  

  (router/switch)

· Skilningur á VoIP/Wifi/WAN tækni

· Þekking á Linux/Unix kerfum er kostur

Persónueiginleikar:
· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

· Samskiptalipurð, glaðlyndi  

  og aðlögunarhæfni

· Frumkvæði og framsýni

· Vinnusemi og vilji til þess að vinna  

  að breytingum

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2012

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is). 
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

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

Einar Ágúst, kerfisfræðingur

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

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

Verslunarstjóri er leiðtogi á sínum stað. 
Starfsmaður sér um og er ábyrgur fyrir 
öllum rekstri staðarins og starfsfólkinu 
sem starfar þar, er fremstur meðal 
jafningja, tekur þátt í öllum daglegum 
störfum og sér um verslunina eins og 
heimili.

EIGINLEIKAR STARFSMANNS ERU:
• Minnst 35 ára
• Með stúdentspróf eða iðnnám
• Með „mömmu“ eiginleika
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Reynsla af heimilisrekstri
• Reynsla af svipuðu starfi æskileg 
   en ekki skilyrði
• Metnaður og áhugi
• Mikil ábyrgðartilfinning og sjálfstæði  
   í vinnubrögðum
• Mannblendni og umburðarlyndi

VINNUTÍMI ER: 
Mánudagar – föstudagar 9-17

Fáðu nánari upplýsingar hjá Herwig: 
atvinna@foodco.is
Umsóknir: http://umsokn.foodco.is

TRAUST FYRIRTÆKI
JÁKVÆÐUR STARFSANDI 
SAMKEPPNISHÆF LAUN

BÍLSTJÓRI ÓSKAST
Metnaðarfullt og rótgróið matvælafyrirtæki í Hafnarfirði óskar eftir að ráða 
til sín bílstjóra í fullt starf. Starfið felst í útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu, 
umsjón sendiferðabifreiðar, afgreiðslu pantana, þjónustu við viðskiptavini 
og annað tilfallandi eftir þörfum. 

Við leitum að jákvæðum og samviskusömum einstaklingi sem býr yfir 
skipulagshæfni, nákvæmni og lipurð í samskiptum og er tilbúinn að ráðast 
með okkur í ný og spennandi verkefni.

Reynsla af störfum úr matvælaiðnaði er kostur en ekki skilyrði.  
Æskilegt er að viðkomandi sé reyklaus.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd óskast sendar á kjotbankinn@
kjotbankinn.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Matti í síma 565-2011, 
eða á tölvupósti; matti@kjotbankinn.is.

AFGREIÐSLUSTJÓRI ÓSKAST
Metnaðarfullt og rótgróið matvælafyrirtæki í Hafnarfirði óskar eftir að ráða 
til sín afgreiðslustjóra í fullt starf. Starfið felst í tiltekt og afgreiðslu pantana, 
almennum lagerstörfum, gæðaeftirliti samkvæmt gæðakerfi fyrirtækisins, 
þjónustu við viðskiptavini og annað tilfallandi eftir þörfum. 

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi sem býr yfir skipulags-
hæfni, frumkvæði og nákvæmni og er tilbúinn að ráðast með okkur í ný og 
spennandi verkefni.

Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg. Óskandi er að viðkomandi 
sé reyklaus.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd óskast sendar á kjotbankinn@
kjotbankinn.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Matti í síma 565-2011, 
eða á tölvupósti; matti@kjotbankinn.is.

Starf á tannlæknastofu
Aðstoð óskast á tannlæknastofu á höfuðborgarsvæðinu.  
Um er að ræða fullt starf alla virka daga frá 9:00-17:00.  
Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.
Umsóknir og ferilskrá ásamt meðmælum má senda á netfangið: 
tannveg.umsoknir@gmail.com

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Helstu verkefni

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

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

· Stjórnun og mannaforráð
· Starfsmannamál
· Samskipti við samstarfsaðila (birgja og undirverktaka)

Menntunar- og hæfniskröfur

Hæfniskröfur

· Menntun á sviði tækni-, kerfis-, eða rafmagnsfræði
· Þekking á iðntölvum og sjálfvirkri skráningu
· Þekking á uppbyggingu tölvukerfa
· Þekking á rafmagnsteikningum
· Reynsla í notkun CRM kerfa
· Þekking á SharePoint æskileg en ekki skilyrði
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
· Kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verkefnastjóri

Einnig er leitað að öflugum forritara til starfa við hugbúnaðarþróun hjá sama
fyrirtæki. Um fullt starf er að ræða.

Forritari

· Menntun og/eða reynsla á sviði hugbúnaðargerðar
· Þekking á .NET, C# og Visual Basic
· Þekking á  Windows, CE og Windows Mobile
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Verkfræðistofa á höfuðborgarsvæðinu sem vinnur með upplýsinga- og 
rafmagnsverkefni óskar eftir að ráða verkefnastjóra. Um fullt starf er að ræða. 

Verkefnastjóri ber ábyrgð á öllum þjónustu-, hönnunar- og smíðaverkum sem 
unnin eru af öðrum starfsmönnum og undirverktökum fyrirtækisins og starfar 
mjög náið með framkvæmdastjóra félagsins.

Fyrirtækið hefur sinnt ýmsum verkefnum á sviði sjálfvirkra skráninga, mælinga, 
myndavéla, stýringa, gagnasamskipta, kerfisuppsetningar og reksturs, samkeyrslu 
kerfa o.fl., flokkað á fagmáli sem System integrator, Auto-Id.

sími: 511 1144



LAUGARDAGUR  18. ágúst 2012 19

Kennari
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða enskukennara 
í hlutastarf komandi skólaár. 

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðkomandi grein.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

Nánari upplýsingar gefur Þorkell Diego yfirkennari 
thorkell@verslo.is, eða í síma 5 900 600. 

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst og skal senda 
umsóknir ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands,  
Ofanleiti 1, 103 Reykjavík eða á netfangið  
thorkell@verslo.is. 

Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1240 
nemendur. Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka 
prófum í viðkomandi námsáfanga um jól og vor.  
Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi brauta 
og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Einnig 
býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn 
er mjög tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu 
öll hin besta.

Vantar þig vinnu? 

tug, gift kona og móðir með hreyfi
nast aðstoðar við flestar athafnir d
ka eftir persónulegri aðstoðamann
 20-40 ára til starfa. 

starfa hjá mér starfa eftir hugmyn
um sjálfsstætt líf og stuðla þar me
m mínum til þátttöku í samfélagin

gæði mín. Æskilegt er að umsækja
ar sem ég hef eigin bíl til umráða.
ndi þarf einnig að vera barngóður

i, sveigjanleiki og virðing er lykillin
þessu samstarfi. 

tækifæri og góð reynsla fyrir nema
að vinna með fötluðum s.s. þroska
nir, umsóknir og ferilskrá ásamt 
lum má senda á netfangið:
na@simnet.is en einnig er hægt að
75-7377. 

Ég er fertug, gift kona og móðir með hreyfihömlun sem þarfnast 
aðstoðar við flestar athafnir daglegs lífs og óska eftir persónulegri 
aðstoðamanneskju á aldrinum 18-40 ára til starfa.

Þeir sem starfa hjá mér starfa eftir hugmyndafræðinni um 
sjálfsstætt líf og stuðla þar með að tækifærum mínum til þátttöku 
í samfélaginu og auka lífsgæði mín. Æskilegt er að umsækjandi 
hafi bílpróf þar sem ég hef eigin bíl til umráða. Viðkomandi þarf 
einnig að vera barngóður.

Jákvæðni, sveigjanleiki og virðing er lykillinn að farsæld í þessu 
samstarfi.

Frábært tækifæri og góð reynsla fyrir nema sem stefna á að vinna 
með fötluðum s.s. þroskaþjálfa.

Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrá ásamt meðmælum má senda 
á netfangið: asdisjenna@simnet.is en einnig er hægt að hringja í 
síma 775-7377. Umsóknarfrestur er til 25. ágúst. 
 

Ásdís Jenna Ástráðsdóttir

Kórinn er í örum vexti og æfir á þriðjudögum  
kl. 17:30-19:30.
Meðal verkefna í vetur eru Gloria eftir Vivaldi og Litla 
orgelmessan eftir Haydn í samstarfi við tvo aðra kóra.

Áhugasamir hafi samband við Kára Allansson kantor 
kirkjunnar.
kari@hateigskirkja.is
 

Kammerkór Háteigskirkju auglýsir örfáar 
lausar stöður !
Kammerkórinn er skipaður menntuðum atvinnu- 
söngvurum og starfar að mestu á verkefnagrundvelli. 
Áhugasamir hafi samband við Kára Allansson kantor 
kirkjunnar.
kari@hateigskirkja.is

Kirkjukór Háteigskirkju 
auglýsir eftir söngfólki ! Réttingamaður óskast

Bílamálun Sigursveins óskar eftir vönum réttinga- 
manni til starfa sem fyrst, góð laun fyrir duglegann 
mann. Umsókn sendist á bilamalun@bilamalun.is  

og upplýsingar eru í síma 5685360/ 5681981

Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir starf skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar laust til umsóknar.

Reykjavíkurborg

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika 
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í 

síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Hlutverk og ábyrgðarsvið
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar starfar á skipulags- og 
byggingarsviði Reykjavíkurborgar
en mun tilheyra nýju umhverfis- og skipulagssviði frá 1. janúar 
árið 2013. Meðal helstu verkefna Umhverfis- og skipulagssviðs 
eru skipulagsmál, umhverfismál, umsjón fasteigna
Reykjavíkurborgar, framkvæmdir, heilbrigðiseftirlit og 
byggingareftirlit. 

Skipulagsfulltrúi starfar skv. skipulagslögum nr. 123/2010. 
Hann hefur m.a. umsjón með skipulagsgerð, gefur út 
framkvæmdaleyfi og hefur eftirlit með þeim framkvæmdum. 
Skipulagsfulltrúi ber ábyrgð á gerð skipulagsáætlana, 
embættisafgreiðslum í umboði skipulagsráðs og eftirfylgni á 
stefnumótun og ákvörðunum ráðsins. 

Menntun og hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa framhaldsmenntun á háskólastigi 
í skipulagsfræði, arkitektúr eða skyldum greinum skv. 
ákvæðum skipulagslaga  nr.123/2010.
Umsækjendur skulu hafa heimild  ráðherra til starfsheitisins 
samkvæmt lögum um löggildingu starfsheita sérfræðinga í 
tækni-og hönnunargreinum nr. 8/1996.

Umsækjendur skulu hafa sérhæft sig á sviði skipulagsmála 
með námi eða vinnu í a.m.k. 2 ár.
Reynsla af stjórnun og þekking á starfsumhverfi opinberrar 
stjórnsýslu er æskileg auk leiðtogahæfileika, frumkvæði í 
starfi, framsýni og skipulagsfærni.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og 
einu norrænu tungumáli.
Góð almenn tölvukunnátta.

Sviðstjóri umhverfis- og skipulagssviðs er næsti yfirmaður 
skipulagsfulltrúa. Um laun og starfskjör fer samkvæmt reglum 
um réttindi og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og 
ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.

Umsókn skal
færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/
storf, fyrir 10. september nk.

Upplýsingar
um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, skipulagsstjóri 
Reykjavíkurborgar olof.orvarsdottir@reykjavik.is eða Bjarni  
Þór Jónsson,  skrifstofustjóri bjarni.th.jonsson@reykjavik.is 
í síma 411 1111.

Skipulagsfulltrúi 

  

  
 

   

   www.kopavogur.is  

Heilsuleikskólinn 
Urðarhóll

Laus er staða deildarstjóra á eldri deild.
Starfið felur í sér að halda utan um stefnu skólans 
„Næringu, hreyfingu og listsköpun,” vera leiðandi 
í útinámi og umhverfismennt auk annarra starfa 
samkvæmt starfslýsingu.

Á deildinni er metnaðarfullt fólk sem hefur m.a. unnið 
þróunarverkefnin „Breytt og fjölbreytt tónlistarstarf” 
og „Leikur að bókum.” Verkefnin  eru fastur þáttur í 
starfi deildarinnar www.bornogtonlist.net og 
www.leikuradbokum.net 
Í leikskólanum starfar öflugur faghópur, 
foreldrasamstarf er gott og við höfum skýra 
starfsmannastefnu. Ef þú ert leikskólakennari með 
leiðtogahæfileika gefst tækifærið núna að ganga í lið 
með okkur.  

Umsóknarfrestur er til 24. ágúst n.k. www.kopavogur.is
- laus störf. Nánari upplýsingar eru á vef Kópavogsbæjar auk 
þess er hægt að hafa samband við Sigrúnu Huldu Jónsdóttur, 
leikskólastjóra í síma 840 2686

Vilt þú vinna með metnaðarfullu 
og skapandi fólki ?   
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Fasteignir

15303 - Fullbúið skrifstofuhúsnæði 
óskast á leigu fyrir 

umboðsmann barna 
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði  fyrir 
umboðsmann barna. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á 
leigu til 5 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er 
krafa um staðsetningu á póst¬númerasvæðinu 101, 103, 105 
eða 108. Til staðar þarf að vera gott aðgengi, næg bílastæði og 
góð tengsl við almenningssamgöngur. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 135 fermetrar og er 
um að ræða hefðbundið skrifstofuhúsnæði. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa 
 www.rikiskaup.is  þriðjudaginn, 21. ágúst, 2012. 

Fyrirspurnir varðandi verkefni 15303 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 24. ágúst 2012, en svarfrestur er til 
og með 28. ágúst 2012. 
  
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og stað-
setning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn 
4. september 2012. 

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í: 
Endurgerð á göngu- og hjólastíg meðfram 
Hafnarfjarðarvegi í Kópavogi.

Í útboðinu fellst breikkun á göngu- og hjólastíg meðfram 
Hafnarfjarðarvegi frá Borgarholtsbraut að undirgöngum undir 
Hafnarfjarðarveg við Kópavogsdal.

Útboðsgögn verða seld í Þjónustuveri Kópavogsbæjar

Fannborg 2 (1.hæð) frá og með þriðjudeginum 21. ágúst 2012 
á kr 5.000.

Þegar útboðsgögn eru keypt skal skrá samskiptaaðila 
bjóðanda í útboði. 

Tilboðum skal skila fyrir  kl.: 11:00 5. september 2012 til 
þjónustuvers Kópavogs, Fannborg 2 (1. hæð).

Ný útboð í auglýsingu hjá  
Reykjavíkurborg:

• Kaup á mælistöð og tækjum til mælinga á  
 loftgæðum, útboð nr. 12837.
• Reglubundið viðhald pípulagna 2012  – 
 Hverfi 1, 2 og 3, útboð nr. 12879
• Reglubundið viðhald pípulagna 2012 – 
 Hverfi 4 og 5, útboð nr. 12880.
• Reglubundið viðhald pípulagna 2012  – 
 Hverfi 6 og 7, útboð nr. 12881
• Reglubundið viðhald pípulagna 2012 – 
 Hverfi 8, 9 og 10, útboð nr. 12882.

Allar nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod.

Rekstur líkamsræktarstöðvar í nýrri viðbyggingu 
við Sundhöll Selfoss

 
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir samstarfsaðila vegna reksturs 
líkamsræktarstöðvar í nýrri viðbyggingu við Sundhöll Selfoss sem 
stendur til að reisa. Helstu forsendur eru:
- Stærð gólflatar fyrir líkamsræktarstöð getur verið 
 allt að 1200 fm. 
- Möguleiki er á sameiginlegri afgreiðslu og/eða búningsklefum

Ekki er um bindandi tilboð að ræða heldur viðræður um eignar- 
og rekstrarform en sveitarfélagið vill að mögulegur rekstraraðili 
geti tengst hönnunarferlinu frá upphafi.

Áhugasamir  sendi tölvupóst á Ástu Stefánsdóttur, framkvæmda-
stjóra Sveitarfélagsins Árborgar, asta@arborg.is eða hafi  
samband í síma 480-1900 fyrir 31.ágúst nk. 
Sveitarfélagið Árborg áskilur sér rétt til að hafna öllum aðilum.

F.h. Strætó bs. 

er óskað eftir tilboðum frá verktökum í akstur 
almenningsvagna fyrir Samband sveitarfélaga í 
Eyjarfirði og Þingeyjarsýslum: Akureyri –  
Sigurfjörður og Akureyri – Húsavík – Þórhöfn.  

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 5.000 kr. frá 
21. ágúst 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

Tilboðum skal skila eigi síðar en: 
Kl. 11:00 þann 5. október 2012 til Eyþings - Sam-
bands sveitarfélaga í Eyjarfirði og Þingeyjarsýslum, 
Strandgötu 29, 600 Akureyri.

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27 
mánudaginn 20. ágúst 2012 kl. 17:00. 
      (Gengið inn Grafarvogs megin) 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  

www.fsraf.is 
eða í  síma 580 5252 

Einstaklega glæsilegt einbýlishús við Ásvallagötu í 
Reykjavík er til sölu. Húsið er 176,6 m2 að stærð, 
tvær hæðir, ris auk manngengs háalofts. Sér inn-
gangur er á jarðhæð og auðvelt fyrir handlagna að 
gera þar sér íbúð en á jarðhæð er m.a. baðherbergi 
og eldhús. Aðalhæðin skiptist í forstofu, þrjár stofur 
og eldhús. Á efri hæð er baðherbergi, hjónaherbergi 
og auk tveggja annarra herbergja.
 
Tvennar svalir (austur og suður) eru á húsinu auk 
þess sem lítill garðskúr er á baklóð. Húsið er byggt 
árið 1926.
 
Nánari upplýsingar fást hjá Guðrúnu Helgu Brynleifsdóttur 
hrl., skiptastjóra, gudrun@lr.is, eða í síma 515-7400.

Glæsilegt einbýli 
í Vesturbænum










