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 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Axapta sérfræðingar - Mikil tækifæri
Við óskum eftir að komast í samband við reynda Axapta forritara og ráðgjafa. 
Í boði eru áhugaverð störf og spennandi tækifæri. Háskólamenntun er æskileg. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar gefur Torfi Markússon, torfi@intellecta.is eða GSM: 821-1145.

Helstu verkefni 

Umsjón og skipulagning á lager.

Umsjón með verkfæralager.

Vörumóttaka, skráning  
vöruhreyfinga og afhending  
út af lager.

Aðstoð við innkaupastjóra.

Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar - og hæfniskröfur 

Tæknifræðingur, vélstjóri  
eða annað sem nýtist í starfi.  

Reynsla af lagerumsjón.

Reynsla af notkun á Navison  
lagerumsjónarkerfi er æskileg.

Bílpróf og lyftarapróf.

Sjálfstæði, skipulagshæfileikar  
og nákvæmni í vinnubrögðum.

Frumkvæði og góðir samskiptahæfileikar.

Rafnar ehf. er ört vaxandi iðnfyrirtæki sem hefur unnið að þróun  
á nýju báts skrokklagi sem smíðað er úr trefjaplasti. Fyrirtækið  
mun á næsta ári kynna ýmsar útgáfur fullbúinna báta allt að  
15 metrum að lengd. 

Markmið Rafnar ehf. er að ráða til sín hæfa og áhugasama starfs-
menn. Starfs menn sem eru reiðubúnir að leggja sitt af mörkum til að 
fram  leiðslu  vörur fyrirtækisins og þjónusta verði ávallt í hæsta gæða -
flokki. Skapandi hugsun og frumkvæði eru eiginleikar sem við leitum 
eftir í okkar starfsmönnum. Í dag starfa 43 snillingar hjá Rafnar ehf. 

Ef þú vilt slást í hópinn og taka þátt í því spennandi  
starfi sem framundan er þá endilega sæktu um.

Viltu taka þátt í                         
þróun, nýsköpun                            
og uppbyggingu?                           

Lagerstjóri                                                                       

Lagerstjóri heyrir undir inn kaupa stjóra.

Allar nánari upplýsingar veitir Kristín 
Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
25. nóvember 2012. Umsóknir óskast 
fylltar út á vefsíðunni hagvangur.is

Rafnar ehf.
Vesturvör 32b  
200 Kópavogur.

Framtíðarstörf á heimilum fólks 
með geðfatlanir í Hafnarfirði

Leitað er eftir starfsmanni  til starfa í Hafnarfirði á heimilum 
fólks með geðfatlanir.  Í boði er vaktavinna í 100% starfs-
hlutfall (morgunvaktir, millivaktir og kvöldvaktir). Karlar jafnt 
sem konur eru hvött til að sækja um starfið. Laun samkvæmt 
gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við 
viðkomandi stéttarfélag. 

Helstu verkefni:
• Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs.
• Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.

Hæfniskröfur:
• Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
• Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og samviskusemi .
• Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð.
• Aldursskilyrði 20 ár.

Í boði er:
• Spennandi og lærdómsríkt starf
• Fjölbreytt verkefni

Upplýsingar um starfið veitir:
• Rakel Róbertsdóttir  / forstöðumaður
• 534-3891/664-5723
• rakelr@hafnarfjordur.is 

Umsóknum skal skila rafrænt fyrir 15. nóv n.k. til viðkomandi 
forstöðumanns sem jafnframt veitir nánari upplýsingar um 
starfið.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Öldutúnsskóli

Staða umsjónarkennara á miðstigi er laus til umsóknar

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og 
umsagnaraðila óskast sendar á netfang skólastjóra.

Upplýsingar gefa Erla Guðjónsdóttir,skólastjóri  
erla.gudjonsdottir@oldutunsskoli.is og Valdimar Víðisson, 
aðstoðarskólastjóri valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is

Sími skólans er 555 1546 en umsóknarfrestur er til og með 
16. nóvember 2012.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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Nánari upplýsingar um starfið veitir Snorri Þór Sigurðsson, 
formaður námsbrautar í efnafræði, í síma 525 4801, 
netfang: snorrisi@hi.is.

Sjá nánar um starfið á www.starfatorg.is og
www.hi.is/laus_storf
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Lektor við Raunvísindadeild 

Laust er til umsóknar starf lektors í ólífrænni efnafræði eða efnagreiningu við Raunvísindadeild Verkfræði- rs íktoek
og náttúruvísindasviðs.viðnda s.

Lektornum er ætlað að stunda rannsóknir á sviði ólífrænnar efnafræði eða efnagreiningar, leiðbeina 
nemendum í framhaldsnámi, kenna grunn- og framhaldsnámskeið á sérsviði sínu og koma að kennslu 
á fyrsta ári.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í efnafræði. Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni 
og lipurðar í mannlegum samskiptum. Ætlast er til að viðkomandi stundi öflugar rannsóknir og styrki 
með því framhaldsnám á sínu sviði. Umsóknarfrestur er til 10. desember 2012.

Lektor í ólífrænni efnafræði eða efnagreiningu 

HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Næringarráðgjafi eða 
næringarfræðingur óskast til starfa
Laus er til umsóknar staða næringarráðgjafa eða 
næringarfræðings við Heilsustofnun NLFÍ  í Hveragerði. 
Starfshlutfall er 40%. Staðan er laus frá 1. janúar 2013.

Viðkomandi ber faglega ábyrgð, skipuleggur og 
stjórnar næringarmeðferð í samvinnu við lækna og 
yfirmatreiðslumeistara. Veitt eru einstaklingsviðtöl 
ásamt fræðslu fyrir hópa. Er leiðbeinandi fyrir starfsfólk 
varðandi næringarmeðferð, sérfæði og næringargildi 
matarins. 

Lögð er áhersla á: 
• Faglegan metnað, þekkingu og reynslu í faginu.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.             . 
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði.

Nánari upplýsingar veitir Aldís Eyjólfsdóttir 
starfsmannastjóri í síma 483 0300

Umsóknarfrestur er til 18. nóvember 2012. Umsóknir 
með ferilskrá sendist til: HNLFÍ - starfsmannastjóri, 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@hnlfi.is.

Öllum umsóknum verður svarað.

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

HAGKAUP 
SPÖNGINNI

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður, 

geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi. Æskilegt er að 

viðkomandi sé matreiðslumaður eða matgæðingur og hafi menntun og/eða reynslu 

á því sviði. 

Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti 

á kolla@hagkaup.is.

Allar nánari upplýsingar veitir Kolbrún verslunarstjóri í síma 563 5000.

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

Lausar stöður við 
Leirvogstunguskóla

Auglýst er eftir almennu starfsfólki til starfa við Leirvogs-
tunguskóla sem fyrst.

Leirvogstunguskóli er um 40 barna leikskóli staðsettur í 
kyrrlátu íbúðarhverfi og stutt er í fjölbreytta náttúru. 

Upplýsingar um störfin veita skólastjórnendur 
Leirvogstunguskóla, Gyða Vigfúsdóttir  í síma 8916609 
og Guðrún Björg Pálsdóttir í síma 5868648. 

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember og umsóknum skal 
skilað á netfangið leirvogstunguskoli@mos.is ásamt 
upplýsingum um menntun og reynslu.

Kjör eru skv. samningi Mosfellsbæjar við Félag leik-kk
skólakennara eða við Starfsmannafélag Mosfellsbæjar.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
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Tæknimaður á tækniborði

Starfið felst í tækni- og notendaþjónustu til innri 
og ytri viðskiptavina Opinna kerfa. 

Helstu verkefni
• Stjórnborð – eftirlit með innri og ytri 
  upplýsingatæknikerfum viðskiptavina
• Rekstur á upplýsingatæknikerfum viðskiptavina
• Tækniþjónusta við notendur

Hæfniskröfur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í skjölun og skráningu
• Frumkvæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi
• Færni í mannlegum samskiptum og rík 
  þjónustulund
• Eiga auðvelt með að aðlagast nýjum aðstæðum
• Geta til að vinna undir álagi og jákvætt viðhorf

Menntun, gráður og reynsla
• Framhalds- eða stúdentspróf
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg
• Alþjóðlegar sérfræðigráður t.d. Microsoft, 
  Cisco, Linux 
• Reynsla og þekking af rekstri og/eða þjónustu 
  á upplýsingatæknikerfum og búnaði er skilyrði

Viðskiptastjóri samskiptalausna

Starfið felst í sölu á sérfræðiráðgjöf á net-, 
öryggis- og samskiptalausnum. Helstu markmið 
starfsins eru að auka sölu á vöru og þjónustu 
samskiptalausna auk þess að veita faglega ráðgjöf.

Helstu verkefni
• Stuðningur við viðskiptastjóra OK
• Sala á samskiptalausnum félagsins
• Þekkingaröflun á sviði samskiptalausna
• Miðlun upplýsinga til viðskiptavina og 
  samstarfsaðila
• Samskipti við birgja
• Þátttaka í viðeigandi faghópum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Brennandi áhugi og reynsla á sviði 
  samskiptalausna
• Hæfni til að koma fram og halda kynningar 
  bæði á íslensku og ensku
• Metnaður til að leggja mikið á sig og vaxa í starfi
• Færni í mannlegum samskiptum og hæfni til að 
  vinna vel í hóp
• Frumkvæði í starfi og geta til þess að 
  vinna undir álagi

Við leitum að hinni stórmerku og geysimetnaðarfullu 
OK týpu í herbúðir OK liðsins að Höfðabakka 9 

Microsoft-grunnlausnasérfræðingur

Starfið felst í þjónustu og ráðgjöf fyrir viðskiptavini 
í Microsoft-grunnlausnum.

Helstu verkefni
• Ráðgjöf, greining, hönnun og innleiðing ásamt 
   skjölun og skýrslugerð fyrir viðskiptavini 
• Sala á lausnum og þjónustu Opinna kerfa

Hæfniskröfur
• Þekking á Microsoft-grunnlausnamengi
• Reynsla af þjónustu og rekstri stærri UT-kerfa
• Reynsla af þjónustu við viðskiptavini
• Breið tæknileg þekking
• Skipulögð vinnubrögð og færni í að skrá og 
   hanna verkferla
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til þess 
   að vinna vel í hópi
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Geta til að vinna undir álagi og jákvætt viðhorf

Menntun, gráður og reynsla
• Vottanir frá stærri birgjum s.s. Microsoft, VMware,   
    HP og Cisco
• Menntun á sviði verkefnastjórnunar er æskileg
• A.m.k. 5 ára reynsla í upplýsingatækni
• A.m.k. 5 ára reynsla í starfi með tæknilega ábyrgð

Ert þú OK týpan?

Einkenni OK týpunnar

Ok týpan er einstaklega sjálfstæð í vinnubrögðum, hefur mikinn 
metnað og er tilbúin að leggja hvað sem er á sig til að ná
árangri. Hún vill vera í sigurliðinu og hafa tækifæri til þess að
móta starfsumhverfi sitt og hafa áhrif á þá uppbyggingu sem 
á sér stað hjá liðinu hennar. OK týpan er líka félagsvera sem 
nýtur sín vel í samhentum hópi þar sem allir leggjast á eitt og 
hún finnur sterkan samhljóm með gildum fyrirtækisins: Eitt lið,
sigurvilji, heiðarleiki og opinn hugur.

Vinnustaðurinn Opin kerfi

Opin kerfi sérhæfa sig í sölu tölvu- og samskiptabúnaðar, 
ráðgjöf og innleiðingu lausna auk þjónustu. Opin kerfi 
bjóða upp á krefjandi og skemmtilegan vinnustað þar 
sem starfsmenn eru hvattir til þess að vera sjálfstæðir 
í starfi og hafa töluverð áhrif á eigið starfsumhverfi. 
Opin kerfi hefur flatt stjórnskipulag sem styður við það 
jafningjasamfélag sem vinnustaðurinn einkennist af óháð 
tegund starfa.  

Upplýsingar veita:
Vaka Ágústsdóttir, vaka@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og 
með 20. nóvember nk. 



Nánari upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri.  Umsóknir óskast fylltar út á 
heimasvæði okkar www.iav.is - laus störf, fyrir 26. nóvember næstkomandi.

Erum við að leita að þér?

ÍAV er alhliða verktakafyrirtæki með starfsemi á Íslandi og í Noregi. Hjá fyrirtækinu starfa um 200 manns 
þar af fjölmargir verk- og tæknifræðingar. 

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum mannvirkjagerðar m.a. virkjana- og hafnarframkvæmdir, 
vega- og brúargerð,  jarðganga- og jarðvinnuframkvæmdir auk alhliða byggingaframkvæmda. 

Vegna aukinna umsvifa hér heima og í Noregi óskar ÍAV eftir verk- eða 
tæknifræðingum með reynslu til að sinna eftirtöldum störfum: 

1. Leiða uppbyggingu fyrirtækisins í Noregi
      Víðtæk reynsla af verktöku og verkefnastjórnun er nauðsynleg. 
      Gott vald á norðurlandamáli er skilyrði. Starfsmaður mun hafa búsetu í Noregi.

2. Verkefnastjóra á Íslandi og í Noregi 
      Reynsla af tilboðsgerð og verkefnastjórnun við jarðgangaverkefni er nauðsynleg.

3. Mælingum
      Almenn reynsla af framkvæmdamælingum sem og mælingum í jarðgöngum er skilyrði.

Allir umsækjendur þurfa að búa yfir frumkvæði í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum.

iav.is

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.

Sótt er um starfi ð á vef Capacent 

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir

(audur.bjarnadottir@capacent.is) og 

Silja Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@capacent.is). 

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember nk.

Tækifæri við Þjórsá

TÆKNIMAÐUR Á ÞJÓRSÁRSVÆÐI

Landsvirkjun óskar eftir að ráða tæknimann á rafmagnssviði 

við umsjón stjórnkerfa, tæknilegan rekstur og stöðvar  gæslu 

við afl stöðvar og veitu mannvirki á Þjórsársvæði. Í starfi nu felst 

eftirlit og viðhald afl stöðva og veitumannvirkja, ásamt verk-

efnabundinni vinnu við gæða-, öryggis- og umhverfi smál. 

Um þriðjungur allrar raforku sem framleidd er á Íslandi 

verður til í fi mm afl stöðvum Landsvirkjunar á Þjórsársvæðinu. 

Sjötta stöðin er í byggingu við Búðarháls. Starfsstöð er við 

Búrfellsstöð.



Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör 
eftir vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk 

breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Starfsmenn í pökkunardeild vinna eftir skriflegum 
leiðbeiningum og fylgja verkferlum. Unnið er á þrískiptum átta tíma vöktum sem skiptast í dag-, 

kvöld- og næturvaktir og hver starfsmaður vinnur fjórðu hverja helgi og þá er unnið á tólf tíma vöktum. 
 

Helstu verkefni:

 
Við leitum að einstaklingum:

 
     og fylgt reglum 

Starfsmenn í pökkunardeild

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

Nánari upplýsingar veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is
og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 18. nóvember nk.
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

 fjölskylduvænt starfsumhverfi

góðan starfsanda

gott mötuneyti

fræðslu og þjálfun

iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  
          sem sinna heilsuvernd starfsmanna

 árlegan styrk til íþróttaiðkunar  
          auk fræðslustyrks

 öflugt starfsmannafélag

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og 
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.

g y j y

við upp á:

Laus er til umsóknar  staða heimilislæknis við 
Heilsugæslustöðina á Akureyri (HAK) frá 1. janúar 
2013 eða eftir nánara samkomulagi. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sérfræðiréttindi í heimilislæknum. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í samskiptum og vilji til þverfaglegs samstarfs.  
• Jákvæðni og sveigjanleiki.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar 
Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í störfin.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands 
og  Akureyrarbæjar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórir V. Þórisson, 
yfirlæknir, í síma 460 4600, netfang: thorir@hak.ak.is
 
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til  30. nóvember 2012.

Heilsugæslustöðin á Akureyri 
auglýsir eftir sérfræðingi í 

heimilislækningum

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

Fjármögnun og skuldastýring ríkissjóðs

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Starfið

Hæfniskröfur

Í boði er

Umsóknarfrestur

Þórhallur Arason Angantýr Einarsson

Vinsamlega sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi fylgigögnum til STRÁ ehf.,
rafpóstfang stra@stra.is, eigi síðar en 25. nóvember nk.

auglýsir eftir reynslumiklum einstaklingi til að
annast fjármögnun og skuldastýringu ríkissjóðs.

felst í að leiða vinnu við fjármögnun ríkissjóðs á innlendum og alþjóðlegum
lánsfjármörkuðum. Fjármála- og efnahagsráðuneytið ber ábyrgð á lánaumsýslu ríkisins,
mótar stefnu í lánamálum og tekur ákvarðanir um útgáfu ríkisverðbréfa. Starfið felur í sér
mikil samskipti við aðila á fjármálamörkuðum, s.s. fjárfesta, banka, greiningaraðila
o.s.frv.

eru að umsækjendur hafi háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða með
sambærilega menntun. Starfið krefst yfirgripsmikillar þekkingar og reynslu á sviði
fjármálamarkaða. Nauðsynlegt er að viðkomandi eigi gott með að miðla hugmyndum í
mæltu og rituðu máli, jafnt á íslensku og ensku. Áhersla er lögð á sjálfstæði í
vinnubrögðum, skipulagshæfni, frumkvæði auk lipurðar í mannlegum samskiptum og
samstarfi.

áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð
vinnubrögð, ábyrgð og frumkvæði. Um er að ræða fullt starf sem hentar bæði konum og
körlum. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins.

er til og með 25. nóvember nk. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf
sem fyrst.

og , skrifstofustjórar í fjármála- og
efnahagsráðuneytinu veita nánari upplýsingar.

www.stra.is

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ
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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
» Klínísk vinna á bráðamóttöku, legu- og göngudeildum

bæklunarskurðdeildar auk vaktaskyldu.
» Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina.
» Þátttaka í vísindavinnu.
» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema.

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi.
» Færni í mannlegum samskiptum.
» Öguð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 08.12.2012
» Upplýsingar veita Sigurveig Pétursdóttir, netfang sigurpet@landspitali.is, 

sími: 543 1000 og Hjörtur Brynjólfsson, netfang hjorturb@landspitali.is, 
sími: 543 1000

» Með umsókn skal leggja fram ferilskrá ásamt gögnum um rannsóknir
og ritsmíðar. Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og
lækningaleyfi.

» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið á þeim og innsendum gögnum.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast LSH
skrifstofu framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs 13A við Hringbraut.

Læknar í starfsnámi
Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnám á bæklunarskurðdeild 
Landspítala.
Starfshlutfall er 100% og veitast störfin til eins árs eða samkvæmt 
samkomulagi. Störfin eru laus 1. janúar 2013 eða samkvæmt samkomulagi.
Starfsnámið gefur góða reynslu í bæklunar- og handarskurðlækningum 
og hentar vel þeim sem hyggja á sérnám í þeim greinum, einnig öðrum 
s.s. verðandi heilsugæslulæknum og þeim sem hafa í hyggju að starfa á 
landsbyggðinni.

Rennismiður – söluráðgjafi
Fossberg ehf óskar eftir að ráða rennismið til starfa. 
Við leitum að manni með menntun og reynslu í 
rennismíði, helst af CNC verkstæðum. Starfið felst 
einkum í sölu og ráðgjöf til viðskiptavina, sérstaklega 
á renniverkfærum.

Fossberg selur fræsi- og renniverkfæri frá Sandvik 
Coromant og Walter ásamt  ýmiskonar iðnaðarvörum 
fyrir málmiðnaðarmenn.

Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Benedikt Jóhannsson 5757 608 / 660 9704
Grettir Sigurðarson 5757 612 / 660 9712

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn á  
fossberg@fossberg.is

Fossberg ehf. - Dugguvogi 6 - 104 - Reykjavík

Cisco sérfræðingur

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.   
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Starfssvið

Öflugt fyrirtæki leitar að traustum og sjálfstæðum einstaklingi sem þrífst í krefjandi Cisco umhverfi. 
Í boði er einstakt tækifæri til að öðlast mikla sérfræðiþekkingu í Cisco. Lögð er áhersla á metnað til 
að veita framúrskarandi þjónustu.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur
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Við bjóðum
góða þjónustu

Vilt þú takast á við skemmtileg og krefjandi verkefni?

Helstu verkefni

 - Úrvinnsla og greining gagna úr gagnagrunnum

 - Virk þátttaka í úttektum Innri endurskoðunar á 
starfsemi Íslandsbanka og dótturfélaga

 - Skipulagning úttekta og verkefnastjórnun

Innri endurskoðun leitar að öflugum starfsmanni sem langar að takast á við fjölbreytt viðfangsefni 
hjá Íslandsbanka og dótturfélögum hans.

Nánari upplýsingar veitir: Ágúst Hrafnkelsson, sími 440 4713, netfang: agust.hrafnkelsson@islandsbanki.is   

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember. Upplýsingar á  mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir, 
sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is   

Hæfniskröfur

 - Hæfni í mannlegum samskiptum 

 - Reynsla af innri endurskoðun, áhættugreiningu 
og áhættustýringu æskileg

 - Þekking á notkun fyrirspurnar- og 
greiningartóla og virkni gagnagrunna

 - Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 - Þekking á verkefnastjórnun

 - Reynsla og hæfni í kynningum á íslensku 
og ensku í ræðu og rituðu máli

Við leitum að 
öflugum liðsauka

Hefurðu forritun  
í blóðinu? Viltu fjölbreytt  

forritunarverkefni?

job@trackwell.com 

>>  >> >> >>
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Matfugl ehf óskar eftir að ráða verkstjóra til starfa í fullvinnsludeild 
fyrirtækisins. Æskilegt er að viðkomandi sé menntaður á sviði 
matreiðslu eða kjötiðnar og hafi góða fagþekkingu á sínu sviði. Við 
leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur, hefur góða þjónustu-
lund, getur sýnt frumkvæði, er sveigjanlegur og skipulagður og hefur 
hæfileika í mannlegum samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Sveinn Jónsson í síma 899 2572.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á denni@matfugl.is

Verkstjóri Matfugl ehf
Völuteig 2  270 Mosfellsbæ

Laus störf  
Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir: 

Stuðningsfulltrúi í Skólaskjól Grunnskóla  
Seltjarnarness, 50% staða. 

Upplýsingar veita: Ólína Thoroddsen, 
olina@grunnskoli.is sími: 595 9200 og 

Rut Hellenardóttir, rutbj@grunnskoli.is  
sími: 822 9123 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um 
auglýst störf. 

Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur 
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í  
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í  
7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli eru um 100 nemendur.  
www.grunnskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 16. nóvember 2012. 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar 

www.seltjarnarnes.is

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum 
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni 

í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á  
vandkvæða.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á 
trausti@sparnadur.is

Sviðsstjóri Landsliðsmála  
Fimleikasamband Íslands 

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

-

„ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGA / TÆKNITEIKNARA 

OG SMIÐI / HÚSASMIÐI“
Við leitum að starfsmönnum sem eru tilbúnir til að taka þátt í þeirri spennandi þróun sem 
einkennir fyrirtækið um þessar mundir. Við leitum að einstaklingum sem eru skipulagðir, 

nákvæmir, skapgóðir og þægilegir í umgengni. 

Við bjóðum á móti mjög gott starfsumhverfi með góðri blöndu af reynslu, áhuga og áræðni! 
Við bjóðum samkeppnishæf kaup, kjör og starfsaðstöðu. 

Nánari upplýsingar veitir Bjørnar Gangsøy framkvæmdastjóri í síma +47 995 11 727 eða í 
netfanginu bjornar@maloybygg.no. Umsókn með ferilskrá sendist á sama netfang. Tekið 

verður við umsóknum á ensku, norsku eða dönsku.

Upplýsingar um bæjarfélagið og starfsumhverfi er hægt að nálgast hjá Sigurbirni sem er 
íslenskur rafvirki búsettur í Måløy. Sími 0047-948-834-50 eða í veffangið sibbi@saetren.no 

Måløy Bygg er í fremstu röð byggingaverktaka í Nordfjord í Vestur-Noregi og leggur mikla 
áherslu á nýsköpun. Fyrirtækið þróast nú mjög hratt og vöxtur þess er gríðarmikill á mörgum 
sviðum. Måløy Bygg er stærsti verktæki Noregs á sviði mannvirkjagerðar fyrir landbúnað og 

byggir á hugmyndafræðinni „Norgesfjøs”. Aðsetur fyrirtækisins er í Måløy.

Tlf: 57 85 08 43    post@maloybygg.no    www.maloybygg.no
UMBOÐSMAÐUR SYSTEMHUS/ FÉLAGI Í BYGGOPP
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Hugbúnaðarsérfræðingur
Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkurborgar leitar  
að öflugum sérfræðingi í fjölbreytt starf við 
hugbúnaðarþróun og stýringu verkefna. 

Starfssvið
• Þarfagreining og þróun hugbúnaðarlausna 
 og tækniumhverfis.
• Forritun og samþætting kerfa.
• Uppfærslur og skipulagning prófana.
• Innleiðing hugbúnaðarlausna.
• Samskipti við birgja.
• Samskipti við starfsmenn og stjórnendur 
 hjá borginni.
• Þátttaka í stefnumótun.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði.
• Þekking á bókhalds- og fjárhagskerfum æskileg.
• Reynsla af forritun, s.s. í Python.
• Þekking á gagnagrunnum og SQL.
• Þekking á vefþjónustum og gagnatenginum
• Reynsla af stýringu verkefna æskileg.
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkurborgar, UTM fer 
með forystuhlutverk í upplýsingatæknimálum borgar-
innar. UTM gegnir þjónustuhlutverki við viðskiptavini 
sína sem eru svið og stofnanir Reykjavíkurborgar og er 
ætlað að annast rekstur og þróun upplýsinga- 
tæknibúnaðar borgarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið veita  
Hjörtur Grétarsson upplýsingatæknistjóri Reykjavíkur-
borgar (hjortur.gretarsson@reykjavik.is) og  
María Guðfinnsdóttir þróunarstjóri upplýsingatækni-
miðstöðvar Reykjavíkurborgar  
(maria.gudfinnsdottir@reykjavik.is) í síma 411 1900.

Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 2012. 
 
Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is, undir Auglýsingar, Störf í boði. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.

Starfsnámið er ætlað háskólanemum og þeim sem hafa nýlokið háskólanámi. Markmið starfsnámsins er að 
gefa ungu fólki sem er að hefja starfsferil sinn færi á að kynnast verkefnum Íslandsstofu. Starfið er tímabundið 
og ætlað þeim sem vilja afla sér reynslu í alþjóðlegri markaðssetningu.

HÆFNISKRÖFUR
Í BS/BA/MA námi í grein sem tengist málefnasviði Íslandsstofu (ferðamál, markaðssetning, alþjóðamál o.s.frv.)

Um er að ræða sex mánaða tímabil frá janúar - júní 2013 og hægt er að sníða vinnutíma eftir námi og þörfum. 
Laun samkvæmt samkomulagi. Umsókn ásamt ferilskrá skal skila inn rafrænt á islandsstofa@islandsstofa.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2012. Upplýsingar veitir Líney Arnórsdóttir, verkefnisstjóri  
í síma 511 4000, liney@islandsstofa.is

Stakfell óskar eftir að ráða í 
eftirtalin störf:
Sölumaður - fasteignasala
Óskum eftir að ráða sölumann til starfa, um er að ræða
alhliða sölumennsku við fasteignasölu og þjónustu við
viðskiptavini okkar.
Við leitum að samviskusömum og áreiðanlegum aðila
sem er tilbúin að leggja
sig allan fram við að þjónusta viðskiptavini Stakfells.

Umsóknir sendist á stakfell@stakfell.is

Ritari til starfa 
Óskum eftir að ráða ritara til starfa nú þegar, um er að 
ræða almenn skrifstofustörf ásamt umhirðu á skrifstofu.
Starfsreynsla æskileg.

Umsóknir sendist á stakfell@stakfell.is
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www.skjarinn.is – 595 6000

Skjárinn á og rekur SkjáEinn, SkjáBíó, SkjáHeim, SkjáGolf og K 100.5

VERTU MEÐ Í FJÖRINU!

??
A A
???????????????

Nánari upplýsingar veitir Páll Vignir Jónsson, forstöðumaður    
upplýsingatæknideildar Skjásins, í síma 840 9907.

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.

Umsóknir sendist á pall@skjarinn.is

SKJÁRINN ER LEIÐANDI Í MIÐLUN SJÓNVARPS
Á NETINU OG LEITAR AÐ VÖNUM FORRITARA
Í starfinu felst viðhald og rekstur á vef Skjásins, www.skjarinn.is, þátttaka í   
mótun á vefumhverfi Skjásins og framtíðarstefnu í miðlun afþreyingar á netinu.
  
Í umhverfinu eru ólíkir þjónustuþættir, eins og Skjáfrelsi, SkjárGolf í   
beinni á netinu, pantanakerfi, dagskrárupplýsingar, úthringikerfi o.fl.
    
Síðan er skrifuð í Django og keyrir á Apache í Linux umhverfi.

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:
Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á Python, Django, Git og Linux.

Góð þekking á JS, CSS og HTML nauðsynleg.

Þekking á forritun fyrir snjallsíma og spjaldtölvur væri kostur.

Háskólamenntun er kostur en ekki skilyrði.

Áhugi og vilji til að læra nýja hluti er skilyrði.

Skjárinn býður skemmtilegt vinnuumhverfi með góðum starfsanda.
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Contact: Erland Borgen, Partner, Manager Jobconnect IT & Engineering   |   e-mail: erland@jobconnect.no   |    www.jobconnect.no

CAD CONSULTANT STAVANGER, NORWAY
Cad-Q is one of the leading providers in Northern Europe of IT solutions supporting processes related to design, 
engineering, production, and the subsequent management of any advanced constructions. Their expertise is based 
on their lean philosophy where, together with the customers, they establish qualified and effective work processes 
which are supported by job satisfaction and innovation.

Due to increased workload of mission-critical solutions for CAD and PDM solutions in the Nordic region, Cad-Q 
needs a skilled CAD consultant to their Stavanger Department.

RESPONSIBILITIES
 Assisting our clients in finding 

solutions for managing engineering 
processes and product information.

 Identify and describe the 
information flow and work 
methods.

 Work closely with our engineering 
team in conjunction with the 
implementation of customer 
solutions.

 Perform basic configuration of 
our solutions (not programming) 
based on software solutions from 
Autodesk.

 Keep course in the use of solutions 
for customer.

 Technical support to our sales 
department in the sales process.

 Assist customers in projects.
 In long term, be the project 

manager.

PREFERRED QUALIFICATIONS 
AND PERSONAL QUALITIES
 Graduate Bachelor or Master 

of machine, oil & gas, marine or 
electrical engineering.

 Very good knowledge of 3D CAD.
 Min 2 years experience in industrial 

or consultancy companies.
 Knowledge of the disciplines PDM, 

CAD.
 Familiarity with the key processes 

in manufacturing operations 
is desirable (e.g. product 
development, design, production, 
logistics)

 Ability to understand the client’s 
business and issues, so that you 
along with client find efficient and 
effective solutions.

 Enjoy working in a team and have 
good cooperation skills.

 Independent and quick learner, 
meet deadlines and document 
processes.

 

WE OFFER
 Salaries by appointment
 Good insurance
 Varied tasks
 Exciting projects in 

collaboration with leading 
companies in Norway and 
abroad

 Market leading and modern 
solutions.

 Training and certification by 
industry leading CAD products.

Please send your CV and 
transcript of grades as soon as 
possible to the contact person 
below.
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Tálknafjarðarhreppur auglýsir 
eftir sveitarstjóra                         

Leitað er eftir kraftmiklum og áhugasömum  
einstaklingi til að takast á við krefjandi verkefni.

Starfsvið sveitarstjóra:
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á  
 framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu  
 sveitarfélagsins og starfsmannamálum
• Yfirumsjón með fjármálastjórn, bókhaldi og 
 áætlanagerð.
• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og  
 upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar
• Að gæta hagsmuna Tálknafjarðarhrepps  út á 
 við, vera talsmaður sveitarstjórnar og vinna að  
 framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna í atvinnu- og íbúamálum.

Menntunar- og hæfniskröfur :
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, ímynd 
 og stefnumótun
• Reynsla af bókhaldi, stjórnun og rekstri
• Þekking á sveitastjórnarmálum og opinberri  
 stjórnsýslu
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

Nánari upplýsingar:  Birna Benediktsdóttir, 
varaoddviti í síma 891 7076, birben@simnet.is 

Umsóknarfrestur: Til og með  26.nóvember 2012 

Starfssvið: Hæfniskröfur:

Scrum Master / Agile Guru

www.marel.com/jobs

Rósa Björg Ólafsdóttir, rosa.olafsdottir@marel.com 563 8000

www.marel.com

-
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Spennandi
starf 

á Stórhöfða
Húsfélagið Stórhöfða 31 auglýsir laust starf til umsóknar. 

Um er að ræða starf í mötuneyti húsfélagsins 
að Stórhöfða 31. 

Um fjölbreytt hlutastarf er að ræða og er vinnutími 
10:00 - 14:00 alla virka daga. 

Starfssvið:
Umsjón með mötuneyti, skráning, pantanir og móttaka
Umsjón með fundarsölum
Umsjón með kaffistofum
Birgðaumsjón fyrir mötuneyti og kaffistofur
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
Góðir samskiptahæfileikar, þjónustulund
og lipurð í mannlegum samskiptum.
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember. 
Umsjón með ráðningu er í höndum Kristjáns Þórðar 

Snæbjarnarsonar og ber að senda umsóknir og fyrirspurnir 
um starfið á starf.storhofdi@gmail.com.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 

og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Nýlegt glæsilegt 205 fm n.k. endaraðhús á frábærum útsýnisstað.  Glæsileg-
ar sérsmíðaðar innréttingar, 2 stór svefnherbergi  baðherbergi með hvoru 
fyrir sig, Stór stofa, mikil, lofthæð, gólfhiti, glæsilegt eldhús, stór verönd, 30 
fm svalir m.yfirbyggingarrétti. Útsýni: Esjan, Borgin, Snæf.nes og fl. EIGN Í 
SÉRFLOKKI. Tilvalið fyrir fólk að minnka við sig og gerir topp kröfur.  
Ásett verð: 52,8 m. OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 11. NÓV.  FRÁ KL. 14:00 
– 14:30. Ingólfur Gissurarson lg.fs. SÝNIR EIGNINA.  896-5222.

Gott og velskipulagt 195 fm einbýli á góðum veðursælum stað. Gott skipu-
lag, 5-6 svefnherb., mögul. að skipta í tvær íbúðir.  Talsvert endurnýjuð 
eign, sannkallað fjölskyldu hús á eftirsóttum stað. Ræktuð lóð með suður 
verönd.  Gert ráð fyrir bílskúr.  Gott verð 36,9 m. OPIÐ HÚS SUNNU-
DAGINN 11. NÓV.  
FRÁ KL.  15:00 – 15:30.  
Ingólfur Gissurarson lögg.
fasteignasali sýnir eignina 
S:896-5222. 

 Grænlandsleið 20 – Lúxus sérbýli á frábærum 
útsýnisstað í Grafarholti

Víðihvammur 38 – á besta stað í Suðurhlíðum 
Kópavogs. Einbýli á raunhæfu verði.     

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Starfsmaður á tæknisvið Ríkisskattstjóri Reykjavík 201211/031
Náms-og starfsráðgjafi Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201211/030
Spænskukennari Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201211/029
Skrifstofustjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201211/028
Skrifstofustjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201211/027
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201211/026
Skrifstofustarf Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201211/025
Tæknistjóri skiparekstrar Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201211/024
Fjármálastjóri Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201211/023
Heilsugæslulæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201211/022
Sérfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201211/021
Sjúkraliði á bráðaöldrunarlækn.d. Landspítali, bráðaöldrunarlækn.d. Reykjavík 201211/020
Sérfræðilæknir í fæðingarteymi Landspítali, sérfr.lækn. fæð.teymis Reykjavík 201211/019
Læknar í starfsnám á bækl.sk.d. Landspítali, aðst.- og deildarlækn. Reykjavík 201211/018
Sérfræðilæknir á myndgr.d. Landspítali, myndgreining F Reykjavík 201211/017

Við óskum eftir
starfsfólki í ræstingar

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til
holly@worldclass.is fyrir 16. nóvember 2012.

World Class

Nokkur störf í boði við ræstingar
á  World Class stöðvunum.

Um er að ræða þrjár stöður í
75% starfshlutfalli.

Viltu vinna í skemmtilegu starfsumhverfi?

  

Aðalfundur
Aðalfundur Geislabjargar, félags um frelsi frá 

rafmengun, verður haldinn mánudaginn
12. nóvember kl 20:00 á Grand Hótel Sigtúni 38, 

salur Háteigur A,  Reykjavík

Dagskrá: 1. Ársskýrsla  2.Venjuleg aðalfundarstörf  
3.Önnur mál 4. Flutt erindi

Allir velkomnir

Stjórnin

Öryggisverðir óskast
115 Security auglýsir eftir öryggisvörðum í 
 jólagæslu í verslunum. 

Skilyrði:  Hreint sakavottorð, íslenskukunnátta, 
 20 ára lágmarksaldur og góð þjónustulund. 

Umsóknir aðeins á staðnum.

115 Security,  Austurbakka 2, 101 Reykjavík 
 (Harpa tónlistarhús).

www.115.is

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar bæði 
fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 60 
og búa yfir áralangri reynslu í mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á 
myndavéla- og öryggiskerfum ásamt brunakerfum, brunaúttektum og 
aðgangsstýringum.

Framkvæmdastjóri 
fj ármálasviðs
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða framsækinn 
einstakling í starf framkvæmdastjóra fj ármálasviðs.  
Staðan heyrir undir forstjóra og er framkvæmdastjóri 
fj ármálasviðs hluti af framkvæmdastjórn fyrirtækisins.

Hjá Bílabúð Benna starfa 
tæplega 100 starfsmenn 
og hefur fyrirtækið stækkað 
ört á undanförnum árum.  
Nýlega var innleitt nýtt 
skipurit þar sem fyrirtækinu 
var skipt upp í tvö tekjusvið 
og tvö stoðsvið. 

Helstu verkefni:

   áhættustjórnun og greiningu

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember n.k. 

Hagvangi - thorir@hagvangur.is
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Erland Borgen, Manager Jobconnect IT & Engineering   |   e-mail: erland@jobconnect.no   |    www.jobconnect.no

MECHANICAL ENGINEERS
Jobconnect is a Norwegian staffing and recruiting agency. We are 
successfully recruiting qualified personnel from abroad, offering exciting job 
opportunities in Norway within large international companies. We are now 
searching on behalf of several Norwegian companies.

National Oilwell Varco, a worldwide leader in the design, manufacture 
and comprehensive systems and components used in oil and gas drilling 
and production. The National Oilwell Varco Norway AS headquarter is in 
Kristiansand, with branch offices in Stavanger, Molde, Asker and Arendal 
and subdivisions in Tønsberg and Trondheim. www.nov.com

GENERAL QUALIFICATIONS AND SKILLS
 Experience from 2D/3D CAD tool, 

preferably Inventor.
 Mechanical design, sizing and fitting 

of mechanical, electrical and hydraulic 
components in collaboration with other 
disciplines.

 Work experience from oil-related or other 
relevant technical fields.

 Experience and knowledge of hydraulic 
systems, steering systems, integrated 
control systems, drilling related equipment 
or systems for offshore drilling rigs.

WE OFFER
 Interesting and 

challenging duties 
in an international 
environment with 
good opportunities 
for professional 
development.

 Competitive salary 
terms and good 
insurance.

 A great working 
environment and good 
conditions. 

Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to:

Rannsóknarsjóður Hrafnistu                
auglýsir eftir umsóknum um styrk

Úr skipulagsskrá Rannsóknarsjóðsins:
“Eitt af meginmarkmiðum sjóðsins er að stuðla að nýjungum og 

þróun í málefnum aldraðra. Sjóðurinn er opinn öllum þeim sem að 
stunda rannsóknir, formlegt nám eða hvað annað sem mun efla  

þennan málaflokk hér á landi.”

Umsóknarfrestur er til 10. desember 2012 og skulu umsóknir sendar 
á netfangið rannsoknarsjodur@hrafnista.is. Umsókn skal fylgja: 

a) stutt lýsing á verkefninu
b) tíma- og kostnaðaráætlun

c) aðrir styrkir sem sótt er um fyrir sama verkefni

Sú kvöð fylgir styrkveitingu að niðurstöður verkefnisins séu  
kynntar á Hrafnistu í ræðu og riti auk þess að rannsóknarsjóðurinn 
áskilur sér rétt til að krefjast endurgreiðslu innan 3 ára ef hætt hefur 

verið við verkefnið.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Hrafnistu,  
www.hrafnista.is eða hjá gæða- og fræðslustjóra Hrafnistu,  

Árdísi Huldu Eiríksdóttur í síma 585-3000.

Stjórn Rannsóknarsjóðs Hrafnistu

Aðalfundur
Aðalfundur Geislabjargar, félags um frelsi frá 

rafmengun, verður haldinn mánudaginn
12. nóvember kl 20:00 á Grand Hótel Sigtúni 38, 

salur Háteigur A,  Reykjavík

Dagskrá: 1. Ársskýrsla  2.Venjuleg aðalfundarstörf  
3.Önnur mál 4. Flutt erindi

Allir velkomnir

Stjórnin

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur 
Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is
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Snorri Sigurfinnsson
Lögg. fasteignasali

Þinghólsbraut 28, 200 Kópavogur
Opið hús sunnudaginn 11 nóv. kl. 14:00 - 14:30

Góð 4 herb. töluvert endurnýjuð íbúð í tvíbýlishúsi, jarðh., sérinngangur 
og sérverönd. Íbúðin er 112,2 fm. Bílskúr er nýlegur 40,2 fm og í honum 
er ca 30 fm stúdíóíbúð, kjörin til útleigu.
Samtals er eignin 152,4 fm. Laus við kaupsamning. Góð staðsetning í 
eftirsóttu hverfi. Verð 32,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Snorri í síma 864 8090 eða 
snorri@fasteignasalan.is

Laus við kaupsamning. Frábær staðsettning! rétt við Laugardalinn. Mjög 
snyrtileg og björt 70,5 fm. 2ja herbergja enda íbúð á efstu hæð í fallegu 
fjórbýlishúsi. Íbúðin er heldur stærri en ofangreindir fermetrar segja þar 
sem hluti af íbúð er undir súð ( líklega c.a 15 fm. Húsið að utan  er í góðu-
standi. Hér er um að ræða bjarta og mjög snyrtilega eign.  
Sölumaður : Sigurður sími 8983708.

Opið hús sunnud. 11. nóv. frá kl 14.00-15.00

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Selvogsgrunn 12 – Reykjavík

OPIÐ HÚS

ÚTBOÐ
HJÚKRUNARHEIMILI MOSFELLSBÆ

Helstu magntölur eru:

Malbik                                                                 
Hellulagðir og malbikaðir stígar                 
Grassáning                                                         
Þökulagning                                                      
Verkinu skal vera að fullu lokið 17. maí 2013

Útboðsgögn verða afhent í Þjónustuveri Mosfellsbæjar, 2. hæð, Þverholti 2, frá og með 
12. nóvember 2012 kl. 11:00, einnig má nálgast gögn á verkefnavef verksins, lykilorð að 
útboðsgögnum veitir Karl Ásgrímur Ágústsson - karl@thg.is 
Tilboð skulu hafa borist til Þjónustuvers Mosfellsbæjar, 2. hæð, fyrir 27. nóvember 2012, 
kl. 14:00 og verða tilboð opnuð á sama tíma að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

1800
770

1650
1200

m²
m² 
m²
m²

Lóðaframkvæmdir við nýbyggingu hjúkrunarheimilisins Mosfellsbæ
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í frágang lóðar við nýbyggingu hjúkrunarheimilis við Langatanga 
2A, Mosfellsbæ.
Verkið felur m.a. í sér, gerð bílastæða, hellulagða og malbikaðra stíga, gerð dvalarsvæða og 
stétta við byggingu, ásamt gerð gróðurbeða og y rborðs frágang annara svæða.
Stærð lóðar     8483  m²
Framkvæmdasvæði    6330  m²
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HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

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.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- 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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur 
Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is
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PENTHOUSE - BRAUTARHOLT 2, Rvík.
OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG FRÁ KL. 14:00-15:00

Glæsilega innréttuð penthouse íbúð við Brautarholt. Gegnheilt 
parket á gólfi, vandaðar innréttingar og tæki. Tvö svefnherb., þar af 
aðalsvefnherb. með sér fataherb. Baðherb. er flísalagt með sturtu 
og nuddbaðkari. Opið eldhús. Hvítlökkuð innrétting og vönduð tæki. 
Glæsilegar svalir. Rafstýring á ljósum og rafdrifnum gardínum.
Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson viðsk.fr./lögg. 
fasteignasali í síma 898 4125 eða kristinn@fasteignasalan.is

sími: 511 1144

Seconds From Disaster
Heimildaþættir um stórslys og hamfarir

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

Save the Children á Íslandi
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- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 25,5 millj.

Góð 3ja herbergja endaíbúð að stærð
105,4 fm. Á fyrstu hæð.
Með góðri hellulagðri og afgyrtri
verönd. Í litlu fjölbýli.

Allar upplýsingar um eignina veitir
Jórunn gsm 845-8958 sem einnig
verður á staðnum.
Verið velkomin.

112 ReykjavíkBreiðavík 13 íbúð 102
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frá kl. 15:00-16:00
Sunnudag 11. nóvember

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Norðurbakki 11c - fullbúin íbúð 
OPIÐ HÚS sunnudag

Glæsileg og fullbúin 116,1 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2.hæð 
í fallegu álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Tvö 
svefnherb. Tvö baðherbergi. Flísar á öllum gólfum. Tvennar svalir. 
Laus strax. OPIÐ HÚS Á MORGUN (SUNNUDAG) 
FRÁ KL. 13:00 - 14:00 V. 29,9 m. 
Einnig verða aðrar íbúðir í húsinu til sýnis eftir þörfum.  
VERÐ FRÁ 26,9 - 29,9 M.  2001

OPIÐ HÚS

Roðasalir 8 – 201 Kópavogur

Hafðu samband 
SIGURÐUR RÚNAR
SAMÚELSSON
öggiltur fasteignsali. 
Sími 896 2312
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Einkar vandað og fallegt 235,7 fm parhús á 
tveimur hæðum í hinu vinsæla Salahverfi í 
Kópavogi.  Í íbúðinni eru fimm svefnherbergi 
og baðherbergi á báðum hæðum.  Gólfefni g g
eru eikarfjalir og flísar.  Innréttingar, hurðar og
fataskápar úr Birki. Opið hús sunnudaginn 
11. nóv kl. 13.00 – 14.00
Verð 65 milljónir

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Um er að ræða glæsilegt 192 fm einbýlishús á einni hæð þar af er 
bílskúr 44 fm. Húsið stendur á einum besta stað í Seljahverfinu, innst 
í botnlanga. Mjög fallegar innréttingar. parket. Húsið er einangrað og 
klætt að utan með steni og harðvið. Húsið ereinangrað bæði að utan 
og innan. Kamína er í stofu. Mikið endurnýjað hús. Suðvestur verönd í 
lóð sem er ræktuð. Þetta er falleg eign á frábærum stað.  
Verð 55,6 millj.
Gerið svo vel að líta inn. Það verður tekið vel á móti ykkur.

Stallasel 7 – Einbýlishús
Opið hús sunnudag á milli kl 14 og 15

 

OPIÐ HÚS

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

Vesturgata  33, sérbýli 
OPIÐ HÚS SUNNUD.11.11 FRÁ KL 16-16:30

Stórglæsileg íbúð á neðri hæðum tvíbýlishúss við Vesturgötu. Á aðalhæðinni 
er opið rými með mikilli lofthæð, einstaklega vel hannað eldhús með nýrri 
innréttingu og fallegum flísum á gólfi. Borðstofa og stofa með mikilli lofthæð 
og gegnheilu parketi, einnig eru þar 2 svefnherbergi með gegnheilu parketi 
og skáp og baðherbergi. Á neðri hæð eru 2 herbergi, baðherbergi og 
setustofa með parketi.
Fallegur sólríkur bakgarður með palli og grasflöt. Verð 54,5 millj.

OPIÐ HÚS

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

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Nýlegt glæsilegt 205 fm n.k. endaraðhús á frábærum útsýnisstað.  Glæsileg-
ar sérsmíðaðar innréttingar, 2 stór svefnherbergi  baðherbergi með hvoru 
fyrir sig, Stór stofa, mikil, lofthæð, gólfhiti, glæsilegt eldhús, stór verönd, 30 
fm svalir m.yfirbyggingarrétti. Útsýni: Esjan, Borgin, Snæf.nes og fl. EIGN Í 
SÉRFLOKKI. Tilvalið fyrir fólk að minnka við sig og gerir topp kröfur.  
Ásett verð: 52,8 m. OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 11. NÓV.  FRÁ KL. 14:00 
– 14:30. Ingólfur Gissurarson lg.fs. SÝNIR EIGNINA.  896-5222.

Gott og velskipulagt 195 fm einbýli á góðum veðursælum stað. Gott skipu-
lag, 5-6 svefnherb., mögul. að skipta í tvær íbúðir.  Talsvert endurnýjuð 
eign, sannkallað fjölskyldu hús á eftirsóttum stað. Ræktuð lóð með suður 
verönd.  Gert ráð fyrir bílskúr.  Gott verð 36,9 m. OPIÐ HÚS SUNNU-
DAGINN 11. NÓV.  
FRÁ KL.  15:00 – 15:30.  
Ingólfur Gissurarson lögg.
fasteignasali sýnir eignina 
S:896-5222. 

 Grænlandsleið 20 – Lúxus sérbýli á frábærum 
útsýnisstað í Grafarholti

Víðihvammur 38 – á besta stað í Suðurhlíðum 
Kópavogs. Einbýli á raunhæfu verði.     

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

GERÐU 
SAMKOMULAG 

VIÐ BARNIÐ 
UM NETNOTKUN 

Á HEIMILINU

www.saft.is


