atvinna
Hagstofa Íslands er sjálfstæð
stofnun sem gegnir forystuhlutverki
á sínu sviði. Hún samhæﬁr opinbera
hagskýrslugerð á Íslandi og er virkur

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða
metnaðarfulla og áhugasama starfsmenn

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.

Gæðastjóri

Deildarstjóri vísitöludeildar

Um er að ræða nýtt starf innan stofnunarinnar
sem felur í sér lykilhlutverk við hagskýrslugerð sem
fullnægja þarf innlendum og erlendum gæðakröfum.
Mikilvægt er að umsækjandi haﬁ góða reynslu og
þekkingu á tölfræði auk þess að hafa þekkingu á eða
innsýn í aðferðir gæðastjórnunar.

Vísitöludeild reiknar ýmsar verðvísitölur eins
og vísitölu neysluverðs, byggingarvísitölu og
vísitölu framleiðsluverðs. Þá er í deildinni unnið að
alþjóðlegum verðsamanburði, landbúnaðartölfræði
og rannsókn á útgjöldum heimila. Deildarstjóri er í
faglegu forsvari fyrir verkefni deildarinnar, ber ábyrgð
á þeim og skipuleggur þau. Í því felst meðal annars
að sjá um alþjóðleg samskipti og önnur samskipti,
svo sem við hagsmunaaðila. Þá skipuleggur hann
rannsóknarverkefni deildarinnar.

Starfssvið
3 Ábyrgð á gæðastjórnun innan Hagstofu Íslands.
3 Forysta um uppbyggingu gæðastjórnunar.
3 Umsjón með fræðslu í gæðamálum.
3 Umsjón með gerð leiðbeininga og gæðaskýrslna.
3 Stjórnun og þátttaka í ýmsum verkefnum.
3 Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu gæðastarﬁ.
Hæfniskröfur
3 Háskólapróf á framhaldsstigi sem nýtist í starﬁ.
3 Góð almenn tölfræðikunnátta er nauðsynleg.
3 Góð almenn þekking á aðferðum gæðastjórnunar.
3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu æskileg.
3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.
Umsóknarfrestur til 10. september 2012

Hæfniskröfur
3 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, stærðfræði
eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
3 Þekking á vísitölufræðum.
3 Stjórnunarfærni.
3 Góð almenn tölvuþekking; þekking á gagnagrunnsvinnslu (SQL) er kostur.
3 Reynsla af tölfræðilegri vinnslu.
3 Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð.
3 Reynsla af alþjóðlegum samskiptum er kostur.
3 Góð málakunnátta, a.m.k. í ensku.
3 Samskipta- og skipulagsfærni, þolinmæði og
álagsþol.
Umsóknarfrestur til 17. september 2012

Sérfræðingur í
opinberum fjármálum
Starﬁð felst í vinnu við verkefni sem tengjast fjármálum hins opinbera og samneyslu, bæði reglulegri
vinnslu og þróunarvinnu, auk annarra verkefna í deild
þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála.
Hæfniskröfur
3 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
3 Þekking á þjóðhagsreikningum er kostur.
3 Þekking á fjármálum hins opinbera er kostur.
3 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg.
3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (SQL) er kostur.
3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu er kostur.
3 Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð.
3 Samskipta- og skipulagsfærni til að vinna að
umfangsmiklum samvinnuverkefnum.
Umsóknarfrestur til 17. september 2012

Sérfræðingur í
þjóðhagsreikningum
Starﬁð felst í gerð fjármálareikninga (ﬁnancial
accounts), bæði reglulegri vinnslu og þróunar vinnu,
auk annarra verkefna á sviði þjóðhagsreikninga.
Hæfniskröfur
3 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
3 Þekking á þjóðhagsreikningum er kostur.
3 Þekking á reikningum bankakerﬁsins og
lífeyrissjóða er kostur.
3 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg.
3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (SQL) er kostur.
3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu er kostur.
3 Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð.
3 Samskipta- og skipulagsfærni til að vinna að
umfangsmiklum samvinnuverkefnum.
Umsóknarfrestur til 10. september 2012

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti haﬁð störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Póstáritun
Netfang
Upplýsingar

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

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is
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AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI
Rúmfatalagerinn óskar eftir aðstoðarverslunarstjóra í fullt starf.
Mikil vinna í boði á líflegum og skemmtilegum vinnustað.
Miklir möguleikar á að vaxa í starfi.
Hæfniskröfur:
• Metnaður og áhugi
• Samviskusemi
• Stundvísi
• Þjónustulund
• Sjálfstæður í starfi
• Heiðarleiki

STARFSMENN TIL JARÐGANGAGERÐAR

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmenn vana jarðgangagerð vegna

um 500 manns, víðsvegar um landið

framkvæmda á Búðarhálsi. Meirapróf er skilyrði og æskilegt að

sem og erlendis.

viðkomandi hafi almenn vélaréttindi.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

var stofnað árið 1970 og hefur annast

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

Verksvið:
• Pöntun á vörum
• Sala á vörum
• Framsetning á vörum
• Almenn verslunarstörf
• Stjórnun og skipulagning
• Önnur tilfallandi verkefni
www.rumfatalagerinn.is
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ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 12. september næstkomandi.

fyrirtæki og einstaklinga.

Umsóknir sendist á rfl@rfl.is eða á Rúmfatalagerinn, Blikastaðavegi 2,
112 Reykjavík merkt „Atvinna“. Umsóknarfrestur er til 08.09.12
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Landssamtök lífeyrissjóða eru heildarsamtök lífeyrissjóða sem hafa starfsleyfi samkvæmt lögum
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.
Landssamtökin hafa innan sinna vébanda alla lífeyrissjóði landsins.
Hlutverk samtakanna er m.a. að:
- Gæta í hvívetna hagsmuna sjóðfélaga þeirra lífeyrissjóða, sem aðild eiga að samtökunum.
- Vera málsvari lífeyrissjóðanna í þeim málum, sem varða heildarhagsmuni þeirra og koma á
framfæri sjónarmiðum samtakanna við stjórnvöld og aðra aðila í öllum meiriháttar málum sem
varðað geta sameiginlega hagsmuni aðildarsjóðanna.
- Vinna að útgáfu- og fræðslumálum lífeyrissjóða svo sem með námskeiðum og fræðslufundum,
skýrslugerð og annarri þjónustu við lífeyrissjóði og sjóðfélaga.
- Stuðla að hagræðingu og þróun í starfi aðildarsjóðanna.

Landssamtök lífeyrissjóða óska
eftir sérfræðingi til starfa
Leitað er að öflugum einstaklingi með sem víðtækasta þekkingu og getu
til að starfa skipulega og sjálfstætt. Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir
framúrskarandi samskiptahæfileikum og hafi reynslu í almannatengslum.
Starfssvið:

Menntun og hæfniskröfur:

• Fagleg aðstoð við starfshópa sem starfa á vegum samtakanna
• Samantekt og úrvinnsla á ýmsum gagnlegum hagtölum fyrir
lífeyrissjóði
• Koma að kynningarmálum og viðhalda heimasíðu
• Skipuleggja útgáfu- og fræðslumál fyrir lífeyrissjóði, t.d. með
námskeiðum og fræðslufundum
• Almenn skrifstofustörf
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Eiga auðvelt með greiningu gagna
• Eiga auðvelt með skriflega framsetningu
• Góðir skipulagshæfileikar og geta til að starfa sjálfstætt
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 13. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is með
upplýsingum um náms- og
starfsferil ásamt kynningarbréfi.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Aðstoðarmaður í mötuneyti

Félagsráðgjaﬁ

Aðföng óskar eftir aðstoðarmanni í mötuneyti.
Vinnutími er frá 10-14 virka dag. Starﬁð felst m.a. í
aðstoð við eldamennsku, frágangi og þrifum.
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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“.

SérEfni var stofnað árið 2006 utan um sölu, ráðgjöf og þjónustu
á International skipa-, iðnaðar- smábáta- og eldvarnarmálningu.
Árið eftir bættist gæðamálningin frá Nordsjö við ásamt verslun
fyrir fagmenn og almenning. SérEfni er reyklaus vinnustaður.

Verslunarstjóri
SérEfni óskar eftir að ráða verslunarstjóra í verslun
fyrirtækisins að Síðumúla 22. Um er að ræða fjölbreytilegt og líﬂegt starf í ört vaxandi og traustu
fyrirtæki.
Starfssvið:
• Sala, afgreiðsla og ráðgjöf á málningarvörum
• Vörustýring, vöruval og innkaup
• Öﬂun nýrra viðskiptavina og rækt við
núverandi viðskiptavini
• Öﬂug þjónusta við fagmenn og almenning
Hæfniskröfur:
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af málningarmarkaðnum
• Skipulagshæfni
• Sjálfstæði, dugnaður og frumkvæði
• Góð tölvukunnátta
• Starﬁð hentar bæði konum og körlum
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda fyrir
7. september á netfangið: arni@serefni.is

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Óbyggðanefnd óskar eftir að ráða til starfa framkvæmdastjóra.
Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi hefji störf
1. október. Óbyggðanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd, skipuð
af forsætisráðherra, sem hefur það hlutverk að skera úr um
eignarréttarlega stöðu lands á grundvelli laga nr. 58/1998.

Umsóknir sendist á heida@adfong.is

Rafvirki óskast

Við leitum að drífandi, duglegum og faglærðum einstaklingi
sem getur unnið sjálfstætt. Árvirkinn er rótgróið fyrirtæki sem
leggur metnað sinn í fagleg og vönduð vinnubrögð.
Umsóknir sendist á arvirkinn@arvirkinn.is

VILT ÞÚ STARFA Í

BANKA
ATVINNULÍFSINS?
Sérfræðingur á eignastýringarsviði
MP banki óskar eftir að ráða árangursdriﬁnn og metnaðarfullan sérfræðing til starfa á eignastýringarsviði.
Starfssvið:
Þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina
Greining markaða og ráðgjöf til viðskiptavina
Kynningar til árfesta og öﬂun viðskiptavina
Utanumhald eignasafna
Upplýsingagjöf til stjórnenda

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Þekking og brennandi áhugi á ármálamörkuðum
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
Skipulögð og vönduð vinnubrögð
Framúrskarandi hæfni í greiningu og framsetningu upplýsinga
Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ

Sérfræðingur í bakvinnslu
Við óskum eftir að ráða sérfræðing í bakvinnslu lánamála til að sjá um daglega skráningu, yﬁrferð og afstemmingu útlána.
Helstu verkefni:
Skráning lánaskjala í kerﬁ bankans
Yﬁrferð og frágangur lánaskjala
Útprentun og útsending skjala
Eftirfylgni mála og samvinna við
aðrar deildir innan bankans

Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir,
starfsmannastjóri MP banka, hildur@mp.is.

Menntun og hæfniskröfur:
Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærilegt nám
Haldgóð þekking á útlánamálum
Reynsla af bakvinnslu lánamála eða sambærilegum störfum
Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
Færni í mannlegum samskiptum
Nákvæm og vönduð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 10. september n.k. Umsækjendur eru
vinsamlega beðnir um að sækja um störﬁn á heimasíðu MP banka,
www.mp.is/starfsumsokn eða senda umsóknir á starf@mp.is.

Um MP banka
MP banki er ört vaxandi íslenskur banki með um 120 starfsmenn. Hann er leiðandi árfestingarbanki, þekktur fyrir afbragðs

Starfssvið
• Undirbúningur að úrskurðum óbyggðanefndar
• Stjórnun og umsjón á skrifstofu óbyggðanefndar

árangur í eignastýringu á innlendum sem erlendum mörkuðum – og er auk þess eini íslenski bankinn sem er að fullu í eigu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Reynsla af dómsstörfum æskileg
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipuleg vinnubrögð
• Samstarfshæfni og mjög góð færni í töluðu og rituðu máli
• Hæﬁleikar til að vinna að fjölbreyttum verkefnum í krefjandi
starfsumhverﬁ

Ármúli 13a / Borgartún 26 / +354 540 3200 / www.mp.is

einkaaðila. MP banki sérhæﬁr sig í að veita íslensku atvinnulíﬁ, athafnafólki, árfestum og spariáreigendum úrvals bankaþjónustu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins.
Nánari upplýsingar veitir:
Sif Guðjónsdóttir, kl. 9.00-12.00, í síma 563 7000.
Vinsamlegast sendið umsóknir og greinargóðar upplýsingar um
menntun og fyrri störf til „Óbyggðanefnd, Hverﬁsgötu 4A, 101
Reykjavík“ eða á netfangið postur@obyggdanefnd.is, í síðasta lagi
mánudaginn 17. september næstkomandi. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Með auglýsingu þessari er framlengdur áður auglýstur umsóknarfrestur um starﬁð, sbr. auglýsingu þar um í Fréttablaðinu þann 14. júlí sl.

Óbyggðanefnd

sími: 511 1144
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Verkefnastjóri

Upplýsingatækni

Við leitum að árangursdrifnum verkefnastjóra í
tæknideild hjá fyrirtæki á sviði upplýsingatækni.
Reynsla af hönnun og uppbyggingu UT kerfa er
nauðsynleg.

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Óskum eftir að komast í samband við
háskólamenntaða UT séfræðinga sem
leita nýrra tækifæra. Í boði eru fjölbreytt
og margvísleg tækifæri.

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

Sjá nánar á www.intellecta.is

Starf kennara í málmiðngreinum

Framkvæmdastjóri

Fjölbrautaskóli Vesturlands auglýsir eftir framhaldsskólakennara til að kenna málmiðngreinar.
Umsóknarfrestur er til 16. september og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fyrir lok september.

– meðeigandi – auðveld kaup

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og Kennarasambands Íslands og
samningi Samstarfsnefndar Fjölbrautaskóla Vesturlands.
Ekki þarf að sækja um á sérstökum umsóknareyðublöðum en í umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri
störfum og öðru því sem umsækjandi telur máli skipta, t.d. meðmælum.
Umsóknir ásamt staðfestu afriti af prófskírteinum berist skólameistara í umslagi merku: Skólameistari
Fjölbrautaskóla Vesturlands, Vogabraut 5, 300 Akranes. Öllum umsóknum verður svarað.
Almennar upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni, www.fva.is.

Smávörufyrirtæki á lágvöruverðsmarkaði óskar eftir
framkvæmdastjóra sem einnig myndi koma inn í
fyrirtækið sem meðeigandi.

Nánari upplýsingar veitir skólameistari í síma 433 2500.
Fjölbrautaskóli Vesturlands, Vogabraut 5, 300 Akranes. Sími: 433 2500. Póstur: skrifstofa@fva.is

Um auðveld kaup og einstakt tækifæri er að ræða.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á rekstri
og drifkraft til að ná hámarksárangri. Áhugasamir
vinsamlegast sendi upplýsingar og fyrirspurnir á
netfangið medeigandi@gmail.com.

Tæknisvið Símans leitar að
öflugum liðsauka
Hugbúnaðarsérfræðingur í grunnkerfi Símans

Menntun og reynsla:
· B.Sc. próf í tölvunarfræði eða sambærilegt háskólapróf
· Haldgóð reynsla af hugbúnaðarsmíði
· Þekking á Java EE
· Reynsla af forritun í Java og forritun samskipta
milli forritaeininga
· Reynsla af forritun á móti Oracle æskileg
· Þekking á Domain Driven Design, Test Driven Design
og Enterprise Integration Patterns er kostur

Persónueiginleikar:
· Kraftur og frumkvæði
· Lausnamiðuð hugsun
· Hæfni í mannlegum samskiptum
og hæfileiki til hópvinnu
· Sjálfstæð vinnubrögð og
skipulagshæfileikar
· Brennandi áhugi á tölvum
og upplýsingatækni

Skannaðu hérna

Hugbúnaðarsérfræðingur í ferlum og viðmóti
Barcode Scanner

til að sækja

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

Starfslýsing:
Samþætting ólíkra upplýsingakerfa Símans til að auðvelda flæði upplýsinga og sjálfsafgreiðslu. Starfsmaðurinn verður hluti af teymi sem vinnur eftir Agile aðferðafræðinni.
Reynsla og þekking:
· Haldgóð reynsla af hugbúnaðargerð
· Reynsla af forritun á móti Oracle æskileg
· Reynsla af því að samþætta upplýsingakerfi og vinnu með ferlatól á borð við
Tibco Business Works og Webmethods
er mikill kostur

Persónueiginleikar:
· Kraftur, frumkvæði og jákvæðni
· Samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi
· Aðlögunarhæfni
· Vinnusemi og lausnamiðuð hugsun
· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
· Mikill áhugi á tækni er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 14. september 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.

Nína Björk, B.Sc. í rafmagns- og tölvuverkfræði

ENNEMM / SÍA / NM53931

Starfslýsing:
Þróun, viðhald og rekstur á stoðkerfum fyrir Internetþjónustu Símans. Starfsmaðurinn
hannar kerfi í Java umhverfi í samstarfi við ytri hönnuði, forritar og kemur að rekstri. Hann
smíðar hugbúnaðareiningar sem mynda samskiptalag milli viðskiptaferla og grunnkerfa, en
samskiptin fara fram með vefþjónustu.

LAUGARDAGUR 1. september 2012
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Lei
Leikskólakennarar

Framkvæmdastjóri

Ú T I L Í F S M I Ð S TÖ Ð S K ÁTA
Ú L F L J Ó T S VAT N I

Útilífsmiðstöð skáta á Úlfljótsvatni leitar að öflugum leiðtoga
til að veita Útilífsmiðstöð skáta á Úlfljótsvatni forstöðu.
Í boði eru fjölbreytt og spennandi verkefni í kraftmiklu umhverfi.
Leitað er að einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við
krefjandi verkefni auk þess að sýna frumkvæði og metnað í
starfi.
Starfsvið:
• Rekstur útilífsmiðstöðvarinnar á Úlfljótsvatni
• Fjármálastjórnun
• Markaðssetning og fjáröflun
• Starfsmannamál og öflun sjálfboðaliða
• Önnur tilfallandi verkefni
• Starfinu fylgir húsnæði á staðnum
Menntun og reynsla:
• Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Lipurð í samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á skipulögð
vinnubrögð
• Góð íslensku- og ensku kunnátta ásamt hæfni til að
tjá sig í ræðu og riti
• Reynsla af skátastarfi eða öðru sjálfboðaliðastarfi
er æskileg.

Á næstunni viljum við ráða fleiri leikskólakennara sem
langar að vinna í anda Reggio, með hópi sem
er að mestu skipaður leikskólakennurum og á
kjörum sem jafnast á við kjör deildarstjóra.
LEIKSKÓLINN
Nánari upplýsingar www.adalthing.is
AÐALÞING

Nánari upplýsingar veitir Unnur Flygenring í síma 664-3114
eða senda tölvupóst í unnur@skatar.is
Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 10. september

Dansdeild ÍR óskar eftir danskennara
eða leiðbeinanda fyrir kennslu í vetur.
Upplýsingar í síma 662 3474 og
á irdansdeild@gmail.com

Icepharma leitar eftir

tæknimanni á þjónustudeild

HELSTU VERKEFNI

STARFSUMHVERFI

v 8SSVHWQLQJ ± WNMDEÆQD©L
Q
v 9L©JHU©LU ± WNMXP ± YHUNVW©L
Y
RJ
hhjá viðskiptavinum
v 8PVMÁQ
8P
PH© YDUDKOXWDODJHU
OX
v MÁQXVWXHIWLUOLW
QX
KM±
M± YL©VNLSWDYLQXP

Starf tæknimanns á Heilbrigðissviði
g
er í
senn spennandi og fjölbreytt. Á sviðinu
starfar sextán manna samstilltur hópur
með mikinn metnað til að ná árangri og
vilja til að leggja sig fram við að veita
viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustu.
Meðal stærstu vörumerkja tækjabúnaði
eru Karl Storz, Pentax, Welch Allyn og
Liko ásamt fjölda annarra áhugaverðar
framleiðenda lækninga- og hjálpartækja.

MENNTUN OG HÆFNI

Sérfræðingur í
legum og drifbúnaði
Leitum að öflugum sölu- og tæknimanni með áherslu
og þekkingu á legum, reimum og skyldum drifbúnaði.
Eingöngu drífandi einstaklingar með haldbæra
reynslu og vilja til að vaxa í starfi koma til greina.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 9. sept.
á landvelar@landvelar.is

v Rafvirki/rafeindavirki
af in
v *Á© WÄOYXNXQQ±WWD
Q
v Reynsla í viðgerðum
vi
á lækningatækjum æskileg
 v Jákvæðnii og góðir samskiptahæfileik
samskiptahæfileikar,
þjónustulund
ónustu
stulund og sjálftstæði í vinnu
vinnubrögðum.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 10 SEPTEMBER 2012

Nánari
ari upplýsingar gefur Herma
Hermann Ársælsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs.
8PVÁNQLU
PV
RJ I\ULUVSXUQLU VNDO
N VHQGD ± QHWIDQJL© KHUPDQQD#LFHSKDUPDLV
ND
IIcepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum
fyrirtækju landsins í sölu- og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum.
fy
Hjá fyrirtækinu starfa 80 manns
manns með víðtæka
v
menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum. Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður
og við leggjum áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt
fjö
umhverfi.

5 ár
2007-2011

Icepharma
har

v

Lynghálsi 133

v

110 Reykjavík
Re

v

Sími 540 8000

v

Fax 540 8001

Smiðjuvegi 66 • 200 Kópavogi • Sími 580 5800 • www.landvelar.is

Rafmagnstæknifræðingur
."3&-ØTLBSFGUJSB§SÈ§BSBGNBHOTULOJGS§JOHÓöTLJ§OB§BSTFUVSGZSJSULJTJOTÓ(BS§BC7J§MFJUVNB§ÚøVHVN
FJOTUBLMJOHJUJMB§UBLBTUÈWJ§LSF÷BOEJWFSLFGOJÓ¢WFSGBHMFHVUFZNJÓBM¢KØ§MFHVVNIWFSö
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

t *OOMFJ§JOHöTLWJOOTMVLFSGBPHTÏSIG§¢KØOVTUB
WJ§WJ§TLJQUBWJOJVNBMMBOIFJN
t 4UV§OJOHVSWJ§ULOJNFOOIKÈ¢KØOVTUVOFUJ.BSFM

t .FOOUVOÈTWJ§JSBGNBHOTULOJGS§J 
SBGFJOEBULOJGS§J NFDIBUSPOJDTF§B
TBNCSJMFHUOÈN

t ,FOOTMBPHHFS§LFOOTMVFGOJT

t *§OF§BWÏMTUKØSBNFOOUVOB§BVLJFSLPTUVS

t (FS§¢KØOVTUVMFJ§CFJOJOHB

t «IVHJÈB§WJOOBNF§GØMLJGSÈØMÓLVN
NFOOJOHBSIFJNVN

t 4BNTLJQUJWJ§WÚSV¢SØVOVNÞSCUVSÈIÚOOVO
ULKBPHMBVTOB

t 4BNTLJQUBIöMFJLBSPH¢KØOVTUVMVOE
t .ÚHHØ§FOTLVLVOOÈUUB ÓUÚMV§VKBGOU
TFNSJUV§VNÈMJ

6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§TFQUFNCFSOL&JOVOHJTFSUFLJ§WJ§VNTØLOVNÈIFJNBTÓ§V.BSFM 
www.marel.com/jobs
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS)BMMEØS.BHOÞTTPO halldor.magnusson@marel.com

.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 GSBNÞSTLBSBOEJ
Ó¢SØUUBB§TUÚ§V HPUUGÏMBHTMÓGPHNBSHU
GMFJSB

www.marel.com
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LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS
HÁSKÓLABÓKASAFN

Bókasafns– og upplýsingafræðingur

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust 100% starf í skylduskilum.
Faghópurinn skylduskil annast söfnun efnis í prentuðu og rafrænu formi sem gefið er út á
Íslandi og af íslenskum aðilum erlendis. Helstu verkefni bókasafns– og upplýsingafræðings eru
móttaka og innheimta ra
rafrænna gagna.

Starfssvið
x

x
x

x
x

Menntunar– og hæfniskröfur

Umsjón með RaĬlöðunni (raĬladan.is) og
Doktorsritgerðaskrá (doktor.landsbokasafn.is)
Innheimta og móƩaka á skilaskyldu efni
Söfnun á rafrænu efni um Ísland og eŌir Íslendinga á
erlendum vełum
ÞáƩtaka í vefsöfnun (vefsafn.is)
ÞáƩtaka í uppbyggingu aðfangaþáƩar ơmarita í Gegni

x
x
x
x
x
x

Háskólapróf í bókasafns– og upplýsingafræði
Mjög góð tölvukunnáƩa
Góð íslenskukunnáƩa
Sjálfstæði og frumkvæði
Lipurð í samskiptum
Áhugi á rafrænni útgáfu

Hlutverk faghóps skylduskila er að þaulsafna skilaskyldu efni á Íslandi skv. lögum um skylduskil Ɵl safna nr. 20/2002
Nánari upplýsingar um starfið veita:
Hallfríður BaldursdóƩur fagstjóri skylduskila, s. 525-5649, hallbald@landsbokasafn.is
Vigdís Edda Jónsdóƫr starfsmannastjóri, s. 525-5701, vigdise@landsbokasafn.is
Umsóknarfrestur er Ɵl og með 16. september 2012.
SóƩ er um starfið rafrænt á heimasíðu Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf.
Við ráðningar er tekið mið af jafnréƫsáætlun safnsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn | Þjóðarbókhlöðunni | s. 525-5600 | www.landsbokasafn.is
Þekkingarveita í allra þágu

Frístundaleiðbeinendur og
stuðningsfulltrúar
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur og
stuðningsfulltrúa til starfa með börnum á frístundaheimilum 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 sem fyrst.
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

V I L T U FA G N A
N Ý J U M Á FA N G A
ME
M
EÐ OKKUR?

lindah@hafnarfjordur.is og erlabh.@hafnarfjordur.is eða
hafa samband við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.
Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála.

Matreiðslumeistari

Innkaupa- og birgðastjóri

Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum.
Almennar hæfniskröfur
- Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
- Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
- Viðkomandi tali íslensku og ensku
- Snyrtilegur og stundvís.

Almennar hæfniskröfur
- Vörustjórnunar- eða viðskiptanám
- Reynsla af matvæla/veitingageiranum
- Góð skipulagshæfni
- Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum

Við leitum að jákvæðum og orkumiklum einstaklingum
sem hafa brennandi áhuga á lífrænum og heilsusamlegum lífsstíl.

Umsóknir skulu sendast á
starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík - Sigtúni 38 - 105 Reykjavik - grand.is

Grand Hótel Reykjavík er fjögurra

HJARTAVERND

stjörnu hótel sem leggur mikinn metnað
í faglega og góða þjónustu. Hótelið er með
vottun Norræna umhverfismerkisins,

Laus staða doktorsnema

Svanurinn og vottun frá Túni.

Hjartavernd auglýsir lausa stöðu doktorsnema til 3ja ára sem
styrkt er af Rannís. Um er að ræða rannsókn á erfðaþáttum
þekktra áhættuþátta algengra sjúkdóma í íslenskum
fjölskyldum. Ætlunin er að skoða samspil áhættuþátta og erfða
með sérstakri áherslu á þá þætti sem breyta kóðunarröðum
fyrir prótein.
Hæfniskröfur:
Gerð er krafa um háskólagráðu í viðeigandi fagi (t.d. líffræði,
erfðafræði eða tölfræði.).
Reynsla í líftölfræði og tölfæðiforritum (t.d. R, S-plus, SAS) er
æskileg.
Umsjón með ráðningu hefur Albert Vernon Smith í síma
535 1813 eða albert@hjarta.is
Umsóknarfrestur til og með:
14. september 2012. Umsóknum skal skilað til Hjartaverndar,
Holtasmára 1, 201 Kópavogi merkt Doktorsnemi Rannís eða á
netfangið albert@hjarta.is
_____

Ph.D. Studentship
The Icelandic Heart Association has an opening for a three year
Rannis-funded Doctoral Research Project.
The project examines the genetics of known risk factors within
Icelandic families. The work involves analysis of large-scale
genetic data, particularly focused on changes which alter
protein coding sequence.
Requirements:
University degree in a relevant subject (e.g. Biology, Genetics
or Statistics).
Experience in biostatistical analysis and statistical software (e.g.
R, S-plus, SAS) is desirable.
For more information contact Albert Vernon Smith in 535 1813
or albert@hjarta.is.
Deadline:
14th of September 2012. Application should be submitted
to Hjartavernd, Holtasmára 1, 201 Kópavogur marked
Ph.D.Studentship Rannis or to albert@hjarta.is.
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Rafvirkjar óskast.
Traust rafverktakafyrirtæki óskar að ráða
rafvirkja, sem fyrst.
Umsóknir sendist á box@frett.is fyrir 7. september
merkt ,,Rafvirkjar-1108“

Ritstjóri Náttúrufræðingsins
Hið íslenska náttúrufræðifélag óskar eftir að ráða starfsmann
til að ritstýra félagsriti sínu Náttúrufræðingnum. Náttúrufræðingurinn er alþýðlegt fræðslurit um náttúru Íslands og
náttúrufræði almennt. Fjögur hefti eru geﬁn út á ári, um 160
blaðsíður alls.
Ritstjóri hefur umsjón með útgáfunni og starfar með ritstjórn.
Helstu verk hans eru að aﬂa efnis, tryggja fagleg og málfarsleg
gæði, stjórna umbroti, aﬂa auglýsinga, hafa umsjón með prentun og dreiﬁngu ritsins til meðlima félagsins. Einnig er gert ráð
fyrir að ritstjóri kynni efni tímaritsins og birti útdrætti á netsíðu
félagsins.
Um er að ræða 50% starfshlutfall og launakjör sambærileg við
starfsheitið Yﬁrnáttúrufræðingur í kjarasamningum FÍN. Auk þess
fær ritstjóri ákveðið hlutfall af auglýsingatekjum. Fyrir hendi er
aðstaða með nauðsynlegum tölvu- og skrifstofubúnaði. Æskilegt
er að umsækjandi haﬁ reynslu af ritstjórn eða útgáfumálum,
kynningar- og markaðsmálum og haﬁ góða grunnþekkingu í
náttúrufræðum og á íslenskri náttúru. Miðað er við ráðningu frá
1. október 2012.
Nánari upplýsingar veitir Árni Hjartarson formaður HÍN og
umsóknir sendist til hans. (ah@isor.is, 864 0846).
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Íbúðalánasjóður
vill ráða lánaráðgjafa
á einstaklingssvið

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að fjármunum verði
sérstaklega varið til þess að auka möguleika
fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•

Almenn upplýsingagjöf og ráðgjöf
til viðskiptavina um mismunandi
kosti á lánamarkaði

•

Háskólamenntun á sviði viðskipta
og/eða lögfræði er kostur

•

•

Aðstoð við viðskiptavini við gerð
greiðslumats og lánsumsókna

Yfirgripsmikil starfsreynsla og þekking
á lánamálum er nauðsynleg

•

Framúrskarandi þjónustulund

•

Ráðgjöf til viðskiptavina um möguleg
úrræði til lausnar á greiðsluvanda

•

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

•

Svörun fyrirspurna og erinda viðskiptavina vegna greiðsluvanda

•

Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

•

•

Afgreiðsla umsókna um úrræði
vegna greiðsluvanda

Enskukunnátta til að geta leiðbeint erlendum
viðskiptavinum um fasteigna- og lánaviðskipti

•

Samskipti við fjármálastofnanir
og umboðsmann skuldara vegna
erinda viðskiptavina
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Talent ráðninga
www.talent.is. Upplýsingar um starfið veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent ráðningum
í síma 552 1600, lind@talent.is.
Umsóknarfrestur er til og með 16. september næstkomandi.

www.ils.is

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969
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2AFVIRKJAR

EFLA verkfræðistofa
óskar eftir starfsmanni
á Samgöngusvið

¶URFUM AÈ B¾TA VIÈ OKKUR RAFVIRKJUM
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA MEÈ HREINT SAKARVOTTORÈ
¹BYRGUR OG STUNDVÅS
6INSAMLEGAST SENDIÈ
UMSËKNIR ¹
GODIRMENN GODIRMENNIS

Deildarstjóri
heimilisvöru

Ą§ĄƦÚĄǦ
ÚǡĄǡĄ§
Ą.
   Ą §ĄǦ 
Ą§  
Ą ą×  Ú 
Ą §Ą  §. Ą
À  Ú   §§
 ą Ą Ą Ą Ú
 ƪ ±Ą.
  ýĄ   ƟĄ
Ƥǡ Ą
 À ą×Ą
Ƥ   Ą Ƥ
͚͘͘  .

§Úǣ
Ȉ ×× À §Ą Ą §§Ą  Ą
Ȉ ×Ą §Ƥ  Ą
Ȉ §Ą  §Ą ÚĄ

 ý  ƤĄ  ą× ×ǡ
Ą× ĄǦ  Ą
× Ą ý    
     ×ǡ ×ǡ
..̻ƪ.ǡ  ͙͜. .

Ert þú eldhress, jákvæð/ur, drífandi og með ríka
þjónustulund, þá ert þú deildarstjórinn sem við viljum
vinna með.
AÐALVERKEFNI
Stýring heimilisvörudeildar, undir það fellur sölumennska, vöruframsetning, innkaup, áfylling,
vöruþróun, lagervinna og meira. Aukaverkefni eru
margvísleg eins og smáviðhald, tölvuumsjón, mutningur vara á vörumutingamiðstöðvar o.s.frv.
ÞEKKING/EIGINLEIKAR
s Reynsla af verslunarstörfum s Nákvæmni og sjálfsstæði í vinnuBrögðum s Sölumennskuhælleiki
s Þolinmæði og skipulagshælleikar s "ílpróf
s 4ölvuþekking s Stundvísi s 9lr  ára

)½'"#",,*t3&:, +"7¶,ttXXXFøBJTt¶4-"/%t%6#"*t'3",,-"/%t/03&(63t1»--"/%t3Á44-"/%t5 :3,-"/%

Sendu tölvupóst á : elly@byggtogbuid.is

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

12-1762

sími: 511 1144

±ŽXJXUIM¼UIHVWDWHQJLOO
ÎVNDVWWLO9RGDIRQH
Vodafone leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum aðila í nýtt starf. Fjárfestatengill
mun gegna lykilhlutverki í miðlun upplýsinga til markaðsaðila vegna skráningar
félagsins á hlutabréfamarkað.
Allar nánari upplýsingar um verkefni fjárfestatengils og hæfniskröfur er að
ȣQQD£YRGDIRQHLVVWRUI Umsóknarfrestur rennur út VHSWHPEHU
Vinnustaðurinn okkar er skemmtilegur og fólk sem tekst á við krefjandi verkefni
með bros á vör er okkur að skapi. Við tökum verkefnin hátíðlega en ekki okkur
sjálf og viljum gera viðskiptavini okkar þá ánægðustu á Íslandi.

¹ÈQ¼QÁJMDHURNNDUPDUNPLË
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Sæktu um á brimborg.is í dag

Bifvélavirki
M{ZD{ þjónustuverkstæði Brimborgar
óskar eftir bifvélavirkja eða lengra komnum nema

Spennandi, áreiðanlegt, hugmyndaríkt.

@]^mjm`m_Ykngd]aakklYjÓ7

Lýsi hf. óskar eftir
tveimur starfsmönnum
á framleiðslusvið

Þá passar þú áreiðanlega vel í hóp starfsfólks á Mazda verkstæðinu. Mazda er
nefnilega þekkt fyrir að framleiða spennandi og áreiðanlega bíla og nota til þess ríkt
`m_eqf\YÕm_&NanadbmejYZa^ndYnajcbY$]Yf]eYk]e]jcgeaffdYf_l
námi, sem er til í að vinna að því að halda Mazda bílum í toppformi langt inn í
framtíðina. Einstakling sem vill eiga
a samleið með Mazda á þessum forsendum.

Starfslýsing

Vélamaður í pökkunardeild

Þú ný
ýtir þekkingu þína og greiningarhæfni til að vinna
við við
ðgerðir á bifreiðum með aðstoð nýjustu tækja- og
tölvuttækni framleiðandans. Þú leggur þig fram um að
veita v
viðskiptavinum góða þjónustu.

Um er að ræða pökkun á neytendavörum þar sem
keyrðar eru þrjár mismunandi pökkunarsamstæður,
ﬂöskuáfylling fyrir ﬂjótandi lýsi og dósaáfylling og
álþynnupökkun á hylkjum og töﬂum. Framleitt
er samkvæmt GMP gæðakerﬁ sem krefst bæði
nákvæmni í vinnubrögðum og mikils hreinlætis.

Hæfnikcj^mj
²Kn]afkhj^Za^ndYnajcbmf]Yd]f_jYcgeafff]ea
²?adlZdhj^
²Klmf\nka
²Kfqjlae]ffkcY
²? bfmklmdmf\
²@]aYjd]_g_nf\mnaffmZj_
²Kbd^klµanaffmZj_me
²?jmff ]ccaf_ldnmj
²àkd]fkcm%g_]fkcmcmffllY

Starfssvið
•
•
•
•
•

Stilling og samsetning á tækjasamstæðum
í pökkunardeild
Dagleg keyrsla og vöktun á pökkunarlínum
Umsjón með þrifum
Viðhald á pökkunarlínum

Hæfniskröfur
•
•
•
•

Reynsla og góður skilningur á vélum og tækjum
Sveigjanleiki í samskiptum
Sjálfstæði og öguð vinnubrögð
Iðnmenntun er kostur

Naffmlea]j^jcd&0&((%)/&)-efm\Y_YladÓeellm\Y_Yg_^klm\_me^jcd&0&((%).&)-&

:jaeZgj_d]__mjeacdY`]jkdm_gllnaffmme`n]jÔg_j]_dmd]_Y bd^mf
klYjÔ&?dYmfkYel_mel]cbme_md]acme^bjm_menaffmklY&

Umsóknarfrestur er til og með 10. september.
Starfsmaður á lager

Hringdu beint í framkvæmdastjóra Mazda hjá
Brimborg í síma 515 7123 og fáðu nánari
upplýsingar um þetta spennandi starf eða
cclmZYjYna&Kll]jmeklYjÔ`]aeYkm
fyrirtækisins, www.brimborg.is

Um er að ræða fjölbreytt og skemtilegt starf sem
krefst bæði nákvæmni og samviskusemi. Starfsmenn
lagers vinna náið með öðrum deildum fyrirtækisins.

Starfssvið
•
•
•
•
•

Almenn lagerstörf
Tiltekt í pantanir og undirbúningur fyrir útﬂutning
Móttaka á vörum og hráefnum
Dreiﬁng vara innanhúss
Önnur tilfallandi störf

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000 | brimborg.is

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Tölvukunnátta
Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum
Ökuréttindi
Reynsla af lagerstörfum er kostur
Lyftarapróf er kostur

Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um störﬁn.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Hægt er að sækja um störﬁn á heimasíðu Lýsis hf.
www.lysi.is/starfsumsokn eða mæta í starfsstöðvar
okkar að Fiskislóð 5-9 og skila inn umsókn eða fylla
út umsóknareyðublað á staðnum.
Umsóknarfrestur er til 9. september 2012.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.lysi.is

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Framkvæmdastjóri
Yﬁrlæknir hjartaþræðingar
Laust er til umsóknar starf yfirlæknis hjartaþræðinga á lyflækningasviði
Landspítala. Yfirlæknirinn er ábyrgur gagnvart yfirlækni hjartalækninga.
Á hjartaþræðingastofu fer fram fjölbreytt starfsemi sem tekur m.a. til
kransæðaþræðinga, kransæðavíkkana, gangráðsísetninga og raflífeðlisfræðilegra aðgerða. Árlega eru gerðar á þriðja þúsund aðgerða á
hjartaþræðingastofum LSH og er bráðavakt þar allan sólarhringinn.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Fagleg ábyrgð
» Fjárhagsleg ábyrgð
» Starfsmannaábyrgð í umboði yfirlæknis hjartalækninga

Hársnyrtistofan Mojó óskar
eftir metnaðarfullum hársnyrti
í stólaleigu.
Umsóknarfrestur:
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist
á birna@luka.is fyrir 09.09.2012.

– meðeigandi – auðveld kaup
Smávörufyrirtæki á lágvöruverðsmarkaði óskar eftir
framkvæmdastjóra sem einnig myndi koma inn í
fyrirtækið sem meðeigandi.
Um auðveld kaup og einstakt tækifæri er að ræða.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á rekstri
og drifkraft til að ná hámarksárangri. Áhugasamir
vinsamlegast sendi upplýsingar og fyrirspurnir á
netfangið medeigandi@gmail.com.

Hæfnikröfur

» Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum með hjartalækningar
sem undirgrein
» Sérstök þekking og þjálfun í kransæðaþræðingum og
kransæðainngripum
» Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla er mikilvæg
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum er mikilvæg
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2012.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. janúar 2013 eða eftir nánara
samkomulagi til 5 ára.
» Upplýsingar veita Gestur Þorgeirsson, yfirlæknir hjartalækninga,
gesturth@landspitali.is og Vilhelmína Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri
lyflækningasviðs, vilhehar@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti
af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti,
Gesti Þorgeirssyni, yfirlækni hjartalækninga, LSH 14EG við Hringbraut.
» Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum
umsóknargögnum.
» Starfið er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna
kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars
2006.

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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Eftirlitsdýralæknir í Norðausturumdæmi
Matvælastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsdýralækni í 100% starf
á umdæmisskrifstofu stofnunarinnar á Akureyri. Æskilegt er að
viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Ljósmæður
Kvenna- og barnasvið
Kvenna- og barnasvið auglýsir laus til umsóknar tvö störf ljósmæðra á
fæðingardeild 23A.
Á fæðingardeild er veitt þjónusta við konur í eðlilegri fæðingu auk
þjónustu við konur með þekkta áhættuþætti í þungun sem þurfa sérhæft
eftirlit í fæðingu.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Umönnun kvenna í fæðingu og umönnun nýbura
» Fagleg þróun umönnunar sem veitt er á deildinni
» Ýmis þróunarverkefni í ljósmóðurfræði og önnur verkefni

Hæfnikröfur

» Íslenskt ljósmóðurleyfi
» Góð samskiptahæfni
» Faglegur metnaður

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2012
» Starfshlutfall er 60 - 80% og veitast störfin frá 1. nóvember 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Anna Sigríður Vernharðsdóttir yfirljósmóðir, netfang
annavern@landspitali.is, sími 824 5902.

Helstu verkefni:
• Heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum
• Heilbrigðiseftirlit í stærri matvælafyrirtækjum
• Eftirlitsstörf á sviði dýraheilbrigðis og dýravelferðar
• Önnur tilfallandi störf sem starfsmanni kann að vera falin
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun
• Æskilegt að umsækjandi haﬁ starfað við opinbert eftirlit
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
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 12. september
2012. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
opinberra starfsmanna. Nánari upplýsingar um stofnunina má
nálgast á www.mast.is.

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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Sérfræðingur í matvælaeftirliti
Matvælastofnun óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf við
eftirlit með framleiðslu matvæla. Starfsmaðurinn mun heyra
undir skrifstofu matvælaöryggis og neytendamála hjá
stofnuninni.
Í fyrstu mun starﬁð einkum tengjast eftirliti með framleiðslu
sjávarafurða. Starﬁð mun útheimta umtalsverð ferðalög
innanlands.
Helstu verkefni:
• Skoðanir hjá matvælafyrirtækjum
• Úttektir á innra eftirliti (HACCP)
• Sértækt eftirlit vegna sjávarafurða
• Úttektir vegna leyﬁsumsókna
• Þátttaka í aðgerðum vegna samræmingar eftirlits
• Samskipti við leyﬁshafa
• Skýrslugerð og frágangur gagna í gagnagrunn
• Önnur verkefni sem starfsmanni eru falin
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða önnur framhaldsmenntun sem nýtist
í starﬁ
• Reynsla af eftirliti byggt á HACCP aðferðafræðinni er æskileg
• Þekking á lögum og gerðum EES um matvæli og fóður
er kostur
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góðir skipulagshæﬁleikar
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Garðar Sverrisson
(gardar.sverrisson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson
(hafsteinn.hannesson@mast.is) og í síma 530-4800.
Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss,
merktum „Eftirlitsmaður“ eða með tölvupósti á
starf@mast.is en umsóknarfrestur er til og með 12. september 2012. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. Nánari upplýsingar um stofnunina
er hægt að nálgast á vefsíðu hennar, www.mast.is.
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Hönnun rafkerfa
Vegna aukinna verkefna auglýsir VSB Verkfræðistofa
ehf. eftir hönnuði á rafmagnssviði. Meðal verkefna
eru hönnun rafkerfa í byggingar, lág- og smáspenna.
Leitað er að einstaklingi með tæknilega framhaldsmenntun af rafmagnssviði og hæfni og vilja til tölvuvinnslu í tengslum við hönnun. Reynsla af hönnun
rafkerfa og rafvirkjastörfum auk þekkingar á AutoCAD
og helstu hönnunarforritum er æskileg en ekki
skilyrði.
Leitað er að einstaklingi þar sem fagmennska og
metnaður er í fyrirrúmi við lausn verkefna. Hæfni og
áhugi viðkomandi hefur áhrif á þróun í starﬁ.
Umsóknum um starﬁð með upplýsingum um
menntun og starfsreynslu óskast skilað á skrifstofu
VSB eigi síðar en 11. september. Fyllsta trúnaðar er
gætt.
Frekari upplýsingar gefur Örn Guðmundsson í síma
585 8600, einnig má senda fyrirspurnir á netfangið
orn@vsb.is.
VSB Verkfræðistofa er fjölhæf verkfræðistofa sem sinnir verkfræðilegri
ráðgjöf. Á stofunni starfa 15 manns. VSB veitir viðskiptavinum ráðgjöf með
lausnum sem einkennast af hagkvæmni, fagmennsku og áreiðanleika. VSB er
að Bæjarhrauni 20 í Hafnarﬁrði og hefur starfað síðan árið 1987.

Auglýsir eftir matreiðslumanni,
matráði eða starfskrafti til
starfa í mötuneyti Leikskóla
Seltjarnarness
Óskað er eftir að ráða matreiðslumann, matráð eða
starfskraft vönum matreiðslu fyrir börn á leikskólaaldri í mötuneyti Leikskóla Seltjarnarness.
Hæfniskröfur:
Viðkomandi þarf að vera heilsuhraustur, ábyrgur,
sjálfstæður, hagkvæmur, umburðarlyndur og
íslenskumælandi.
Laun skv. kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga
við starfsmannafélag Seltjarnarness.
Umsóknarfrestur er til 10. september 2012
Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og
rekstrareining með um 180 börnum. Leikskólinn
starfar á tveimur starfstöðvum sem standa á sömu
lóð við Suðurströnd.
Nánari upplýsingar fást hjá Jóhannesi Má Gunnarssyni, yﬁrmatreiðslumanni skólaeldhúsa í síma
5959200 eða með tölvupósti á netfangið
johannes@grunnskoli.is

Prófarkalesarar
Vanur prófarkalesari óskast til starfa á Fréttablaðinu.
Um er að ræða hlutastarf og er vinnutíminn síðdegis og á kvöldin.
Prófarkalesari þarf að búa yfir góðri tilfinningu fyrir íslensku máli og óskeikulli stafsetningarkunnáttu.
Auk þess þarf hann að vera nákvæmur í vinnubrögðum og hafa gott auga fyrir útliti blaðsins.
Próf í íslensku eða málvísindum er æskilegt en ekki skilyrði.
Starfið gæti til dæmis hentað vel með námi í annarri hvorri þessara greina.

Frekari upplýsingar veitir Kolbrún Ingibergsdóttir, framleiðslustjóri Fréttablaðsins, kolbrun@frettabladid.is.
Sótt er um á vef 365 miðla, 365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2012.
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HJÚKRUNARFRÆÐINGAR/
SNYRTIFRÆÐINGAR
40-50% framtíðarstaða laus hjá
lækningafyrirtæki nú þegar
Nauðsynlegt er að viðkomandi sé ekki bundinn öðru starﬁ svo
hann geti tekið þátt í skiptimöguleikum. Mjög sjálfstætt reyklaust starf m.a. með börn. Ferill sem greinir í tímaröð menntun,
starfsreynslu og fjarvistir ásamt upplýsingum um tölvureynslu
(nauðsynleg), persónu- og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers
vegna hlutastarf henti og meðmælendur auk valupplýsinga svo
sem veikindaupplýs. óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
sölufulltrúa í fullt starf. Um er að ræða sölu- og
kynningastarf fyrir verk sem fyrirtækið gefur út.
Fyrirtækið gefur jafnframt út fjöldann allan af ýmis
konar ritum.
Krefjandi starf í skemmtilegu umhverﬁ.
Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en ekki
skilyrði. Árangurstengd laun.
Umsóknir skulu sendar á netfangið box@frett.is
fyrir 7. september. nk.

Verkstjóri óskast

Óskum eftir að ráða verkstjóra til starfa í frystihúsi
Nesﬁsks í Garði.
Við leitum að duglegum og skipulögðum einstaklingi.
Upplýsingar um starﬁð veitir Ævar Jónasson, sími
895 7967. Umsóknir sendast á: aevar@nesﬁskur.is
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Auglýsing um úthlutun styrkja
Frímerkja- og póstsögusjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki til sjóðsins, en næsta úthlutun styrkja
fer fram á degi frímerkisins þann 9. október 2012.
Frímerkja- og póstsögusjóður var stofnaður árið
1986 og gilda um hann reglur nr. 453/2001. Tilgangur sjóðsins er að eﬂa og styrkja störf og rannsóknir
á sviði frímerkjafræða og póstsögu og hvers konar
kynningar- og fræðslustarfsemi til örvunar á frímerkjasöfnun, svo sem með bóka- og blaðaútgáfu.
Eins getur sjóðurinn styrkt sýningar og minjasöfn,
sem tengjast frímerkjum og póstsögu. Styrki má
veita félagasamtökum, einstaklingum og stofnunum.
Umsóknum skal fylgja ítarleg greinargerð um í
hvaða skyni sótt er um styrk.
Umsóknir um styrki skal senda til stjórnar sjóðsins
og berist til Veru Sveinbjörnsdóttur, innanríkisráðuneytinu, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til 30. september næstkomandi.
Reykjavík, 28. ágúst 2012
Stjórn Frímerkja- og póstsögusjóðs
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Ég er fertug, gift kona og móðir með hreyﬁhömlun sem þarfnast aðstoðar við ﬂestar athafnir
daglegs lífs og óska eftir persónulegri aðstoðamanneskju á aldrinum 20-40 ára til starfa.
Um er að ræða hlutastarf í vaktavinnu frá mánudegi til föstudags.
Umsækjandi þarf að geta byrjað strax.
Æskilegt er að umsækjandi haﬁ bílpróf þar sem
ég hef eigin bíl til umráða.
Viðkomandi þarf einnig að vera barngóður.
Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrá ásamt
meðmælum má senda á netfangið:
asdisjenna@simnet.is en einnig er hægt að
hringja í síma 775-7377.

Ásdís Jenna Ástráðsdóttir
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Leikskólinn Sælukot
óskar eftir að ráða aðstoðarleikskólastjóra-leikskólakennara til starfa strax í fullt starf.
Hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun eða BEd, BA í öðrum
uppeldisgreinum, góð tölvukunnátta og góð enskukunnátta.
Kjör skv.kjarasamningi KÍ-FL við SSSK.
Upplýsingar veitir Didi í síma 5628533 eða 8448275.
Umsóknir má senda á netfangið saelukot@gmail.com
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Kirkjukór Óháða safnaðarins
í Reykjavík auglýsir eftir söngfólki
Kórinn leggur metnað í að flytja fjölbreytta og
vandaða tónlist og mun í vetur syngja m.a.
Gloria eftir Vivaldi og Litlu Orgelmessuna eftir
Haydn í samstarfi við tvo aðra kóra og
hljómsveit.
Áhugasamir hafi samband við Árna Heiðar,
organista og kórstjóra, á netfangið:
arniheidar@gmail.com
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VANTAR ÞIG VINNU?
OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!
Veitingastaðurinn Snaps við Óðinstorg
óskar eftir að ráða aðstoðar fólk í eldhús

Ert þú rétta manneskjan?
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Áhugasamir sendið okkur línu á

snapsbistro@snapsbistro.is
eða hafa samband við
Sigurgísla í síma 8228832 & Stefán í síma 7751716

BZR_Nâ_âNOâVSbYYa`aN_S`RZ\TUYbaN`aN_SCV[`NZYRTN`aaVYT_RV[Qb~
bZ`X[UcNâN`aâb`aaR_bZ5aRY/âV_R_ RXXaSf_V_ZRa[NâN_SbYYN
ZNaN_TR_âRV[`aNXNTV`aV[Tb\TSNTYRTN W[b`ab~RV[b`a_O_\a[N`aNbZUcR_SV
YN[Q`V[``XVYRTaR_NâcVâX\ZN[QVTRaVUNSVâ`a_S`RZSf_`a

1 0 1

Ó Ð I N S T O R G

S N A P S B I S T R O . I S

ÅUbTN`NZV_`R[QVâbZ`X[\TSR_VY`X_ss[RaSN[TVâObQV_-ObQV_V`

Sölumenn óskast í 30%-80% starf
Fiskikassinn leitar að metnaðarfullum sölumönnum!
Stutt starfslýsing: Að ganga í heimahús og selja ferskan ﬁsk
af bestu gerð á lágu verði. Við sjáum til þess að þú verðir vel
undirbúinn og með öll nauðsynleg gögn og aðferðir á hreinu.
Hæfniskröfur:
• Að búa yﬁr þeim karaktereinkennum sem þarf til að vera
góður sölumaður.
• Sjálfsagi og drifkraftur til að ná settum markmiðum.
• Að vera hraustur og geta gengið í 4 tíma í senn.
Vinnutímar:
• Lágmark 12 klst á viku. Milli kl. 16:00-21:00 á virkum dögum
og 10:30-21:00 um helgar.
• Vinnutímar eru frjálsir, að því gefnu að þú ákveður vinnustundir
eina viku fram í tímann.
Laun:
• 3000-7000 kr./klst eftir því hversu vel þér gengur að selja.
• Við bjóðum einnig 1200 kr./klst í tryggingu.
Hvernig sæki ég um?
• Þú ferð inná www.ﬁskikassinn.is/umsokn og fyllir
út starfsumsókn.
• Á slóðinni er einnig hægt að ﬁnna nánari lýsingu á starﬁnu.

sími: 511 1144
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Styrkir til verkefna sem hvetja til
virkni atvinnuleitenda
Yﬁrverkstjóri / Rekstrarstjóri
Fjarðanet hf er eitt af stærstu veiðarfærafyrirtækjum landsins og rekur alhliða veiðarfæraþjónustu á fjórum stöðum í kringum landið; Ísaﬁrði,
Akureyri, Neskaupstað og Fáskrúðsﬁrði. Í Neskaupstað og á Ísaﬁrði rekur Fjarðanet einnig Gúmmíbátaþjónustu og Fjarðanet er eina sérhæfða
fyrirtækið í þjónustu við ﬁskeldi á Íslandi með rekstri á þvottastöð fyrir ﬁskeldispoka á Reyðarﬁrði og framleiðslu á ﬁskeldispokum og tengdum
búnaði. Fjarðanet er hluti af Hampiðjan Group.

Fjarðanet óskar að ráða yﬁrverkstjóra/rekstrarstjóra yﬁr netaverkstæði sitt á Ísaﬁrði.
Á netaverkstæði Fjarðanets á Ísaﬁrði fer fram framleiðsla og sala á ﬁskitrollum, rækjutrollum snurvoðum og tengdum búnaði, ásamt
þjónustu við Fiskeldi.
Starﬁð felur í sér almenna vinnu á netaverkstæði ásamt ábyrgð á rekstri verkstæðisins; skipulagning framleiðslu og þjónustu, gerð teikninga,
tilboða, pantana og samskipti við viðskiptavini og birgja. Viðkomandi vinnur í nánu samstarﬁ við aðra verkstjóra fyrirtækisins og
Hampiðjuna.
Við leitum að lærðum netagerðarmanni eða manni með langa reynslu af veiðarfæragerð. Við leitum að, sjálfstæðum, jákvæðum, og
þjónustuliprum einstaklingi sem á gott með mannleg samskipti. Æskilegt er að viðkomandi haﬁ góða almenna tölvukunnáttu.
Nánari upplýsingar gefur Jón Einar Marteinsson í síma 4 700 802 eða 856 0802. Umsóknir ásamt starfsferilskrá skulu sendar, fyrir
15. september til Fjarðanets hf, Strandgötu 1, 740 Neskaupstað eða í tölvupósti á joneinar@fjardanet.is

Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um
verkefni sem hvetja til virkni atvinnuleitenda sem fá
fjárhagsaðstoð til framfærslu hjá Velferðarsviði.
Verkefnin sem sótt er um styrk til þurfa að vera
hvetjandi og þau þurfa að styrkja, virkja og eﬂa
hæfni þátttakenda til að takast á við breyttar
aðstæður á vinnumarkaði.
Umsóknarfrestur er til 30. september 2012.
• Við úthlutun fjármagns er tekið mið af því að
verkefnin nýtist sem ﬂestum, að þau séu fjölbreytt
og leiði til aukinnar velferðar.
• Skilyrði fyrir styrkveitingu er að námskeiðin/
úrræðin sem samþykkt verða standi til boða þvert
á þjónustumiðstöðvar.
• Námskeiðin/úrræðin skulu haldin á dagvinnutíma
Nánari upplýsingar eru á vef Reykjavíkurborgar:
www.reykjavik.is/virkniverkefni

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Laugardalslaug, raﬂæsingar fyrir skápa í
búningsklefa, útboð nr. 12912.
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Útboð IF1-01

Færsla jarðstrengs vegna ofanflóðavarna
Jarðvinna og lagning
Ísafjarðarbær
Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og lagningu 66
kV háspennustrengs og 11 kV háspennustrengja á Ísaﬁrði í
samræmi við útboðsgögn IF1-01.
Verkið felur í sér lagningu 66 kV háspennustrengs frá Engi
við Seljalandsveg, meðfram Skutulsfjarðarbraut að tengivirkinu í Stórurð, alls um 2 km leið. Einnig lagningu 11 kV
strengja hluta leiðarinnar.

Jöfnunarstyrkur til náms
Umsóknarfrestur á haustönn 2012 er til 15. október
Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta
lána hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá
sem verða að stunda nám fjarri heimili sínu.
• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem verða að dvelja fjarri
lögheimili og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja
nám frá lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).
Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til
að kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN
(www.lin.is).
Umsóknarfrestur vegna haustannar 2012 er til
15. október næstkomandi!
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Helstu verkliðir eru:
• Gröftur og ﬂeygun lagnaskurðar, lagning háspennustrengja og fjarskiptarörs, söndun, lagning aðvörunar
borða, lagning gangstéttarhellna yﬁr 66 kV strengjum,
fylling; 2 km.
• Aðstöðusköpun í 2 tengiholum.
• Frágngur yﬁrborðs til samræmis við umhverﬁð.
Verkinu skal að fullu lokið 30. nóvember 2012.
Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsnets, Gylfaﬂöt
9, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 4. september
2012.
Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaﬂöt 9, 112
Reykjavík fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 18. september 2012
þar sem þau verða opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.

Styrkir til doktorsnema við
Háskóla Íslands
Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspítala auglýsir lausa til umsókna
tvo þriggja ára styrki til doktorsnáms við Háskóla Íslands
tengda Rannsóknarstofu Landspítala og Háskóla Íslands í
Öldrunarfræðum (RHLÖ).
Styrkirnir einskorðast við doktorsnema við Háskóla Íslands og
úrvinnslu gagna Öldrunarrannsóknar Hjartaverndar (AGES-RS I
og II) og gögn sem tengja mætti þeirri rannsókn. Doktorsneminn
fær starfsaðstöðu við RHLÖ að Ægisgötu 26 og skal vinna
rannsóknina þar. Auk styrksins sem tekur mið af taxta RANNÍS
fyrir doktorsnema á hverjum tíma veitir rannsóknarstofan
sérstakan stuðning við tölfræðilega úrvinnslu. AGES RS
rannsókninni hefur verið lýst í greininni:
Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study:
multidisciplinary applied phenomics. Harris TB, Launer LJ,
Eiriksdottir G, Kjartansson O, Jonsson PV, Sigurdsson G,
Thorgeirsson G, Aspelund T, Garcia ME, Cotch MF, Hoffman HJ,
Gudnason V. Am J Epidemiol 2007;165(9):1076-87.
Doktorsneminn getur komið frá hvaða námsbraut sem er innan
Háskóla Íslands. Doktorsneminn þarf að leggja fram áætlun
um doktorsnám sem samþykkt hefur verið af rannsóknarnefnd
öldrunarrannsóknar Hjartaverndar og viðkomandi Háskóladeild
svo og upplýsingar um doktorsnefnd.
Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspítala hefur hug á að efla
doktorsnám á sviði öldrunarfræða með ofangreindum hætti
með árlegum styrkveitingum næstu 3 árin. Með því er vonast
eftir því að lifandi samfélag myndist um öldrunarrannsóknir þar
sem doktorsnemar geta haft stuðning hver af öðrum auk góðrar
starfsaðstöðu. Umsóknir verða metnar af sjálfstæðri vísindanefnd
á vegum Vísinda-, Mennta- og Nýsköpunarsviðs Landspítala á
samkeppnisgrunni. Ef fullnægjandi umsóknir fást verða styrkir
veittir á vísindafundi Landspítalans sem haldinn er í apríl 2013.
Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2013. Frekari upplýsingar
veitir Pálmi V. Jónsson, prófessor, formaður stjórnar
Sjálfseignarstofnunar St. Jósefsspítala, sími 5439410, netfang:
palmivj@landspitali.is og skal rannsóknaráætlun send til hans.
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Tækifæri í ferðaþjónustu

Til sölu!

Til sölu góður rekstur á landsbyggðinni. Reksturinn er 337,9fm.
eigin húsnæði. Miklir stækkunarmöguleikar. Hentar einstaklega vel
hjónum sem vilja skapa sér sinn eigin rekstur.
Frekar uppl. veitir Agnar í s: 820-1002. Verð kr. 37.0 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG
2. SEPT. FRÁ KL.14 -15

Gistihús í Ríki Vatnajökuls.
Save the Children á Íslandi
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

TIL LEIGU – Dugguvogur 8 – Reykjavík

Um er að ræða Gistiheimilið Ásgarð á Höfn.
Í húsinu eru 36 tveggjamanna herbergi með baði auk íbúðar.
Húsið stendur í jaðri byggðarinnar og þaðan er eitthvert
„magnaðasta útsýni sem um getur frá gististað á landinu“,
annarsvegar yﬁr Hornafjörð til jökla og hins vegar yﬁr
Hornafjarðarhöfn.
Allar frekari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
Fasteignasölunnar Inni,
www.inni.is, sími 580-7915
Sigríður Kristinsdóttir hdl, lögg,
fasteigna- og fyrirtækjasali
Snorri Snorrason, lögg,
fasteigna- og fyrirtækjasali

HVAMMUR KJALARNESI
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

• Glæsilegt lögbýli
6 hektarar
• Eignarland að sjó
• Tvö hús
• Einstakt útsýni

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

79,0 millj.

- með þér alla leið -

Til leigu húsnæði, 910 fm., sérinnréttað fyrir matvælaiðnað við Dugguvog 8
í Reykjavík, þar sem Esja var áður til húsa.
TIL LEIGU – Askalind 2 – Kópavogur
Til leigu gott 215 fm. skrifstofuhúsnæði með innkeyrsluhurð við Askalind 2
í Kópavogi. Tilvalið fyrir heildsölur.
TIL LEIGU – Skógarhlíð 12 – Reykjavík
Til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði við Skógarhlíð 12 í Reykjavík, þar sem
Pricewaterhouse er til húsa. Húsið er allt mjög glæsilegt að innan og utan. Um er að
ræða jarð hæðina sem er skipt niður í ca. 150 til 300 fm. einingar.
TIL LEIGU – Vegmúli 2 – Reykjavík – 2. hæð
Til leigu 280 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Vegmúla 2
í Reykjavík. Eignin er öll nýinnréttuð á glæsilegan hátt.
Upplýsingar gefur Gunnar í síma 693-7310.

GLÆSILEGAR ÚTSÝNISÍBÚÐIR Nýhöfn 1-3
Opið hús mánudag 3. september frá kl. 17:30 til 18:30
•
•
•
•

Óborganlegt útsýni
Sérsmíðaðar innréttingar
Gott skipulag - stórar svalir
Sér bílskúr með hverri íbúð
með inngengi inní sameign
• Lyfta - snyrtileg sameign
Verð frá kr. 47.900.000
Stærð frá 152,4 fm

Upplýsingar veita:
Þórarinn Thorarensen sími 770 0309
Sigurður Samúelsson sími 896 2312
Þorsteinn Magnússon sími 894 2045
Sigurður Fannar sími 897 5930
Sveinn Eyland sími 690 0820
Magnús Einarsson sími 897 8266

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali
Þorsteinn Magnússon, löggiltur fasteignasali

Sími 482 4800
arborgir.is

Sími 512 4900
landmark.is
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TIL LEIGU VERSLUNAR OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI VIÐ

TIL SÖLU

ÍSBÚÐ / SÖLUTURN
MIKLIR MÖGULEIKAR
Vaxandi íssala sem auðvelt er að auka verulega,
Spilakassar / lottó og vinsæl DVD leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við
2 skóla og þétta blandaða byggð.
Miklir framtíðarmöguleikar, vaxandi velta
Ýmis skipti koma til greina. Ásett verð 8 millj.
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

NÓATÚN 17
Um er að ræða annars vegar allt
að 480 fm bjart og gott verslunarhúsnæði á jarðhæð hentar vel fyrir
ýmsan rekstur t.d verslunar eða
veitingarekstur. Hins vegar 340
fm bjart og gott skrifstofuhúsnæði
á 3. Hæð auk þessa er möguleiki
á að fá rúma 100 fm í risi. Næg
bílastæði við húsið.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Hafðu samband

KRISTBERG SNJÓLFSSON Sölufulltrúi
Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.is
S

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Austurvegur 36, Ásheimar, Selfossi
Tilboð óskast

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Sumarhús Finnheiðarvegi 17-Grímsnesi
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARD. FRÁ KL 13-16
S

PIÐ

HÚ

O

RE/MAX Senter eru stolt af að kynna til starfa
nýjan starfsfélaga. Hrafnhildur Björk hefur getið sér
gott orð fyrir dugnað og heiðarleika í starﬁ og er því
frábær viðbót í góðan hóp hér á RE/MAX Senter.
Við bjóðum Hrafnhildi innilega velkomna.
Fallegt ca. 60 fm. sumarhús á frábærum stað við Finnheiðarveg sem
er inn af Kóngsvegi í Grímsnesinu. Húsið er á fallegum grónum,
stað þaðan sem útsýni er gott. LÆKKAÐ VERÐ 12,9 millj.Ekið inn
Kóngsveg - ekið veginn og upp brekku, á hægri hönd er aﬂeggjari
merktur Finnheiðarvegur - ekið veginn til enda og á vinstri hönd er
bústaðurinn „Systralundur“. Helga, gsm. 692-3510 sýnir.

Hrafnhildur Björk
Sölufulltrúi
Sími 862 1110

Um er að ræða 316 m² húsnæði sem telur, kjallara, hæð og ris. Húsið var
byggt árið 1947 og er það steinsteypt. Það er klætt að utan með bárujárni
og bárujárn er einnig á þaki. Upphaﬂega voru tvær íbúðir í húsinu en
undanfarin ár var það notað sem leikskóli og síðar sem vinnustofa. Allar
innréttingar og rými hafa verið lagaðar að þeirri starfsemi sem í húsinu
hefur verið á hverjum tíma. Nýleg rafmagnstaﬂa er í húsinu og ofnar
virðast vera nýlegir. Húsinu fylgir 838,0 m² leigulóð, en afgirt lóð við húsið
er mun stærri, eða um 2.100 m² og er möguleiki að gera tilboð í stærri lóð
en 838 m². Lóðin ber þess merki að hún var
notuð sem leikskólalóð, er afgirt með hárri
girðingu en ekki gróin. Húsið býður uppá
ýmsa nýtingarmöguleika.
Steindór Guðmundsson, löggiltur fasteignasali
Sími 480-2900, steindor@log.is

RANGÁRSEL 8
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
3. SEPTEMBER FRÁ KL.18.00-18.30

Kjóavellir – Hesthús
ÚS

Um er að ræða 169,6 fm keðjuhús
á tveim hæðum með fallegum
lokuðum garði. Eign sem vert er
að skoða.
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Eggert Maríuson, sölufulltrúi
verður á staðnum
(gsm. 690-1472)

H

Verð 39,9 millj

Glæsilegt heilsárshús í Heklubyggð

Hafðu samband

EGGERT
R MARÍUSON Sölufulltrúi
Sími 690 1472
S

Til sölu glæsilegt 21 hesta steinhús á Kjóavöllum á góðu verði. Hesthúsið er
nýlega endurnýjað og eru innréttingar úr ryðfríu stáli. Góð járningaraðstaða
er í húsinu, spónargeymsla, hlaða, hnakkageymsla, wc, eldhús, koníaksstofa
með bar, tvö gerði. Miklar framkvæmdir eru á svæðinu vegna sameiningar
Andvara og Gusts. Svæðið verður mjög glæsilegt.

Opið hús verður í hesthúsinu laugardaginn 1. september milli
kl: 15-16.
Einnig er hægt að hringja í síma 899 1993 til að fá að skoða hesthúsið á öðrum tíma.

Nýlegt 64 fm. heilsárshús á tæplega hektara eignarlóð á árbakka við
Eystri Rangá. Tvö svefnherbergi auk svefnlofts, rúmgóð björt stofa með
mikilli lofthæð og fallegri kamínu. Eldhús með viðarinnréttingu með góðu
skápaplásssi,Húsið er parkelagt og steypt gólfplata og gólfhiti. Sólpallur
með tveimur hliðum.
Stutt í golfvöllin á Hellu.
Einstakt útsýni. V. 14.9
Upplýsingar veitir Sigþór
s: 899 9787
Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

