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Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Green Energy Group
Green Energy Group AS
(GEG)
is
a
Norwegian
company
headquartered
in Oslo. Our focus is to
provide modular geothermal
plants which reduces capital
expenses and project risk and
allows for quicker payback on
investment.
Green Energy Group has an
engineering department in
Reykjavik, Iceland, where our
core technical and R&D team
is located. Our people have
extensive experience within
the geothermal field including
design, engineering, project
management and operation
of geothermal plants.
www.geg.no

Green Energy Group óskar eftir að ráða tvo sérfræðinga til starfa

Vörustjóri gufuþéttikerfis
(Product manager - Condensation Circuit)

Rafmagnsverk- eða tæknifræðingur

Ábyrgðarsvið

Helstu verkefni
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Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur
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Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í
síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 3. desember nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar
umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
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LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS AUGLÝSIR
L
EFTIR UMSÓKNUM UM STARF

REKTORS
Listaháskóli Íslands er miðstöð æðri listmenntunar
á Íslandi og hefur viðurkenningu stjórnvalda á fræðasviði lista. Einkunnarorð skólans og leiðarljós eru:
forvitni - skilningur - áræði.
Rektor allra listgreina

Eldmóður og skýr framtíðarsýn fyrir listir og hönnun þarf að
einkenna rektor Listaháskóla Íslands. Mikilvægt er að rektor hafi
listræna yfirsýn, þekkingu og innsæi. Rektor þarf að vera áræðinn
og frjór og njóta virðingar og trausts innan hins akademíska samfélags og meðal listamanna. Sem opinber málsvari og talsmaður
skólans þarf hann að vera ritfær og geta komið vel fyrir sig orði
á opinberum vettvangi.
Rektor er æðsti stjórnandi Listaháskólans og annast rekstur
og stjórnun í umboði stjórnar og ber ábyrgð gagnvart henni.

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu
á fræðasviðinu listir og starfar samkvæmt lögum um háskóla
63/2006. Skólinn starfar í fimm deildum: myndlistardeild,
hönnunar-og arkitektúrdeild, tónlistardeild, leiklistar- og dansdeild, og listkennsludeild. Nemendur eru um 480, þar af einn
fimmti á meistarastigi. Skólinn starfar á þremur stöðum
í Reykjavík: Þverholti, Sölvhólsgötu, og Laugarnesvegi.

Menntun og hæfniskröfur:
– Meistara- eða doktorspróf í listum og/eða listtengdum greinum
– Yﬁrgripsmikil reynsla af listsköpun og/eða akademísku starﬁ
getur verið metin jafngild ofangreindum menntunarkröfum
– Umtalsverð reynsla af starﬁ í listsköpun og/eða af akademísku
starﬁ ásamt stjórnunarreynslu
– Leiðtogahæfni, innsæi og lipurð í samskiptum
Hæﬁsnefnd verður skipuð af stjórn þegar umsóknir liggja fyrir.

Nefndin hefur það hlutverk að meta menntun, reynslu og hæfi
umsækjenda. Farið er með nöfn umsækjenda sem trúnaðarmál.
Umsækjendur þurfa þó að vera reiðubúnir að standa frammi fyrir
lokuðum hópi stjórnenda innan skólans og gera grein fyrir sinni
framtíðarsýn fyrir Listaháskóla Íslands. Stjórn tekur endanlega
ákvörðun um ráðningu og er rektor ráðinn til fimm ára í senn frá
og með 1. ágúst 2013.
Umsóknum skal skila á aðalskrifstofu skólans að Þverholti 11,
Reykjavík, eigi síðar en fimmtudaginn 3. janúar næstkomandi.
Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Upplýsingar um starﬁð veita:

Gunnhildur Arnardóttir gunnhildurarnar@ceohuxun.is
og Trausti Harðarson traustihardar@ceohuxun.is

www.lhi.is

Innkaupafulltrúi
Hjá Bílabúð Benna starfa um 100 starfsmenn og hefur
fyrirtækið stækkað ört á undanförnum árum. Til að mæta
þessum vexti viljum við ráða innkaupafulltrúa í innkaupadeild fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
t*OOLBVQWBSBIMVUBGSÅ$IFWSPMFU 4TBOH:POHPH1PSTDIF
t*OOLBVQGZSJSWFSTMVO
t4ÌSQBOUBOJS
t7FS¥ÛUSFJLOJOHBS
t4BNTLJQUJWJ¥nVUOJOHTGZSJSULJ
tºOOVSUJMGBMMBOEJWFSLFGOJÐTBNSÅ¥JWJ¥EFJMEBSTUKÕSB

Menntunar- og hæfniskröfur:
t3FZOTMBBGW×SVTUKÕSOVOTLJMZS¥J
t7J¥TLJQUBGS¥JNFOOUVOLPTUVS
t3FZOTMBBG0QVT"MMUPH&YDFMLPTUVS
tFLLJOHÅUPMMTLßSTMVHFS¥LPTUVS
tFLLJOHÅWBSBIMVUVNCJGSFJ¥BLPTUVS
t)GOJUJM¡FTTB¥UKÅTJHÅFOTLVÐSJUV¥VPHU×MV¥VNÅMJ
tßTLVLVOOÅUUBLPTUVS
t(Õ¥GSBNLPNBPHIGOJÐTBNTLJQUVN
t'SVNLW¥JPHGBHNFOOTLBÐTUBSm
t4KÅMGTU¥PH×HV¥WJOOVCS×H¥
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Elvar Ólafsson í síma 590 2003.
Umsókn skal senda á tölvutæku formi til elvar@benni.is
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember n.k.
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Aðstoð á tannlæknastofu
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Óskum eftir að ráða aðstoðarmanneskju á
tannlæknastofu til aﬂeysinga í a.m.k. eitt ár vegna
fæðingarorlofs. Um 100% starf er að ræða. Á stofunni
er eingöngu unnið við tannréttingar.
Umsóknir sendist í tölvupósti á
solveig@tannrettingastofan.is fyrir 1. desember.

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.

PIPAR\TBWA • SÍA • 123326

Skjárinn býður skemmtilegt vinnuumhverfi með góðum starfsanda.
Nánari upplýsingar veitir Páll Vignir Jónsson, forstöðumaður
upplýsingatæknideildar Skjásins, í síma 840 9907.
Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember nk.
Umsóknir sendist á pall@skjarinn.is

VERTU MEÐ Í FJÖRINU!
www.skjarinn.is – 595 6000
Skjárinn á og rekur SkjáEinn, SkjáBíó, SkjáHeim, SkjáGolf og K 100.5

Viðhalds- og tæknistjóri
Stolt Sea Farm (www.stoltseafarm.com), alþjóðlegt, leiðandi
ﬁskeldisfyrirtæki reisir ﬁskeldisstöð fyrir ﬂúru (Senegal Sole) á
Reykjanesi og er ráðgert að hefja framleiðslu í maí 2013.
Fyrirtækið óskar að ráða viðhalds- og tæknistjóra fyrir ﬁskeldisstöð fyrirtæksins frá og með janúar 2013.
Starﬁð felur m.a. í sér að framfylgja viðhalds- og verkáætlunum,
þjálfa starfsmenn, hafa eftirlit með öryggisbúnaði og sjá um
daglegt viðhald húsnæðis, véla og tækja.
Hæfniskröfur:
- Vélfræði eða sambærileg tæknimenntun
- 4 ára reynsla af viðhaldi.
- góð enskukunnátta. Spænsku- og/eða frönskukunnátta
eru kostur.
- tölvuþekking (s.s. Word, Excel, Windows, tölvupósti
og viðhaldsstjórnunarkerf)i.
Umsóknarfrestur er til 3. desember 2012.
Umsókn sendist á íslensku og ensku á netfangið
ssﬁceland@stolt.com

Vinna í Noregi

Bemanning AS óskar eftir að ráða pípulagningamenn og rafvirkja í
vinnu. Stöðurnar eru á lausu núna og áhugasamir geta haﬁst starfa
strax. Verkefnin eru á stór-Oslóar svæðinu.
Bemanning AS er starfsmannaleiga.
Hæﬁskröfur:
• Langa starfsreinslu innan hita, kæli, sprinkler, klóakk
og vatnslagna.
• Verða að hafa reinslu við rörkerﬁ sem: Mannesmann, rör í röri,
potti og grópun.
• Við viljum gjarnan ráða góða suðumenn sem hafta reinslu innan
hita og kælikerfa.
• Rafvirkjar verða að hafa sveinspróf og DSB viðurkenningu
frá Noregi.
Við bjóðum upp á:
• Góð kjör
• 9 tíma vinnudaga, 48 tíma vikur og það er unnið í 4 vikur og 1
vika frí.
• Við borgum hluta af ferðakostnaði
• Frítt húsnæði
• Aðstoð við að skrá sig inn í landið, stofna bankareikning sækja
um skattakort m.m.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist í tölvupósti á
post@bemanningas.no fyrir 5. desember.
Við verðum í Reykjavík miðvikudaginn 5. desember til að
að taka viðtöl og kynna okkar strafsemi. Nánari staðsetning
verður geﬁn þeim sem hafa áhuga.
Öllum fyrirspurnum verður svarað og fullum túnaði heitið.
Spurningum varðandi störﬁnn getur verið svarað í síma
0047 95191320 Gunnlaugur Trausti Vignisson
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Forlagið óskar eftir að ráða fjölhæfan grafískan hönnuð og umbrotsmann til starfa
sem fyrst. Fjölbreytt verkefni á lifandi og skemmtilegum vinnustað.
Viðkomandi þarf að hafa góða kunnáttu í helstu Adobe-forritum, s.s. InDesign,
Photoshop og Flash. Þekking á After Effects eða sambærilegu forriti væri einnig kostur.
Helstu verkefni eru blaða- og netauglýsingar, umbrot bóka og kápuhönnun,
þ.e. hvers konar viðfangsefni sem lúta að útgáfu bóka og gerð markaðsefnis.
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið
atvinna@forlagid.is eða á Hönnun, Forlagið,
Bræðraborgarstíg 7, 101 Reykjavík fyrir
21. desember nk. Upplýsingar um menntun,
reynslu og fyrri störf nauðsynlegar ásamt
sýnishornum af fyrri verkum.

Icewear leitar eftir jákvæðu,
ábyrgðarfullu og kraftmiklu
starfsfólki sem hefur gaman
af mannlegum samskiptum,
ﬂottri hönnun og sölumennsku
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5H\QVODDIYHUVOXQDUVW|UIXPQDXèV\QOHJ
5H\QVODDIYHUVOXQDUVWMyUQ VNLOHJ
)UXPNY èLRJPHWQDèXUtVWDU¿
*yèIUDPNRPDRJUtNìMyQXVWXOXQG
+ IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
7|OYXRJHQVNXNXQQiWWD
*RWWDXJDI\ULU~WVWLOOLQJXP
8PVyNQLUVNXOXEHUDVWiUDIU QXIRUPLi
QHWIDQJLèDJXVW#LFHZHDULV
PHUNWYHUVOXQDUVWMyULI\ULUGHVHPEHU
8PVyNQXPHNNLVYDUDètVtPD
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Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði í
ullariðnaði. Á undanförum árum hefur fyritækið þróðað
útvistarlínu sem er seld í erslunum í Evrópu og Norður
Amríku undir vörumerkjunum Icewear og Norwear.
Víkurprjón er alfarið í eigu Drífu ehf.
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Eignastýring

ráðgjöf

Við óskum eftir að komast í samband við sérfræðinga á sviði eignastýringar.
Aðeins ábyrgir einstaklingar sem hafa sannað sig í starfi koma til greina.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ráðningar

rannsóknir

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

Nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Við erum Intellecta

Skíðaöryggisfulltrúi
Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli óskar eftir að ráða
skíðaöryggifulltrúa til starfa. Um er að ræða
fullt starf til framtíðar. Hlíðarfjall er vinsælasta
skíðasvæði Íslands og er árlega heimsótt af
tugþúsundum landsmanna til þess að renna
sér á skíðum og snjóbrettum.
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna
áheimasíðu Akureyrarbæjar www.akureyri.is,
þar sem sótt er um rafrænt.
Nánari upplýsingar um störf og ráðgjafarþjónustu sem í boði er hjá Intellecta veita ráðgjafar í síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með
3. desember 2012

Einnig er hægt að skoða heimasíðu fyrirtækisins www.intellecta.is. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir
um störf eða þjónustu sem trúnaðarmál.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Sérfræðingar á skrifstofu landgæða
U.)7&3'*40("6-*/%"3«6/&:5*

Ráðuneytið fer með mál er
varða m.a. náttúruvernd,
friðlýsingar, veiðistjórn,
mengunarvarnir eiturefnaeftirlit, loftslagsmál,
líffræðilega fjölbreytni,
skógrækt, landgræðslu,
skipulagsmál og fræðslu á
sviði umhverfismála.
Starfsmenn umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins eru
34 og skiptist starfsemi
þess í fimm skrifstofur:
skrifstofu yfirstjórnar,
skrifstofu landgæða,
skrifstofu hafs, vatns
og loftslags, skrifstofu
umhverfis og skipulags
og skrifstofu fjármála og
rekstrar.
Nánari upplýsingar um
ráðuneytið má finna á
heimasíðu þess www.
umhverfisraduneyti.is

Á nýrri skrifstofu landgæða hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu eru lausar
stöður þriggja sérfræðinga
Lögfræðingur

Sérfræðingur á sviði verndunar og nýtingar
jarðrænna auðlinda og orkusvæða

Helstu verkefni
t .F§GFS§PHGSBNLWNEMÚHGS§JMFHSBWJ§GBOHTFGOB
TLSJGTUPGVOOBSPHBGHSFJ§TMVTUKØSOTâTMVFSJOEB ÞSTLVS§B
PHÈMJUTHFS§B TBNOJOHVMBHBGSVNWBSQBPHSFHMVHFS§BPH
¢ÈUUUÚLVÓTUFGOVNØUVO
t -ÚHGS§JMFHWJ§GBOHTFGOJTLSJGTUPGVOOBS TWPTFNÈTWJ§J
OÈUUÞSVWFSOEBSPHMÓGSÓLJT WFJ§JTUKØSOVOBS ÈUMVOBSVN
WFSOEPHOâUJOHVPSLVTW§B IWFSTLPOBSMBOEOâUJOHBS
TTTLØHSLUBSPHMBOEHS§TMVPHWÚSTMVMBOET
t ½OOVSMÚHGS§JMFHWJ§GBOHTFGOJÈTLSJGTUPGVMBOEH§B

Menntunar- og hæfniskröfur
t &NCUUJTF§BNFJTUBSBQSØGÓMÚHGS§J
t 4ÏS¢FLLJOHPHF§BTUBSGTSFZOTMBÈTWJ§JVNIWFSGJTPH
F§BBV§MJOEBNÈMBFSLPTUVS

Helstu verkefni
t 6NTKØONF§ÈUMVOVNWFSOEPHOâUJOHVPSLVTW§B
3BNNBÈUMVO
t .ÈMFGOJTFNUFOHKBTUKBS§SOVNBV§MJOEVNÈMBOEJ
t (FS§TUFGOVNØUBOEJÈUMBOBPHTKÈMGCSOJWJ§NJ§B
GZSJSKBS§SOBSBV§MJOEJSPHPSLVOâUJOHV
t ½OOVSWFSLFGOJÈTLSJGTUPGVMBOEH§B

Menntunar- og hæfniskröfur
t )ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ TTÈTWJ§J
BV§MJOEBTUKØSOVOBS IBHGS§J OÈUUÞSVGS§B 
WFSLGS§JF§BSBVOHSFJOB
t 4ÏS¢FLLJOHPHF§BTUBSGTSFZOTMBÈPGBOHSFJOEV
WFSLTWJ§JFSLPTUVS

Sérfræðingur á sviði málefna landnýtingar
Helstu verkefni

Fyrir allar stöðurnar gilda eftirfarandi kröfur

t .ÈMFGOJTFNUFOHKBTUMBOEOâUJOHVTTMBOEHS§TMV 
TLØHSLUBS KBS§WFHTPHFOEVSIFJNUBSWJTULFSGBÈMBOEJ
t (FS§TUFGOVNØUBOEJMBOEOâUJOHBSÈUMBOBPH
TKÈMGCSOJWJ§NJ§BGZSJSMBOEOâUJOHV
t "MNFOONÈMFGOJHSØ§VSPHKBS§WFHTWFSOEBS TWPPH
FOEVSIFJNUBSPHVQQCZHHJOHBSHSØ§VSPHKBS§WFHTBV§MJOEB
t ½OOVSWFSLFGOJÈTLSJGTUPGVMBOEH§B

t
t
t
t

(Ø§TBNTLJQUBIGOJPHHFUBUJMB§WJOOBVOEJSÈMBHJ
'SOJÓNØUVOTUFGOV MBVTOBPHIVHNZOEB
'SOJÓWFSLFGOBTUKØSOVOPHÈUMBOBHFS§
(Ø§UKÈOJOHPHCP§TLJQUJÈÓTMFOTLVPHFOTLV 
OPS§VSMBOEBNÈMFSLPTUVS
t 3FZOTMBPH¢FLLJOHÈTWJ§JPQJOCFSSBSTUKØSOTâTMVFS
LPTUVS
t 3FZOTMBBGBM¢KØ§MFHVNTBNTLJQUVNFSLPTUVS

Menntunar- og hæfniskröfur
t )ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ TTÈTWJ§JOÈUUÞSV 
VNIWFSGJTF§BBV§MJOEBGS§B
t 4ÏS¢FLLJOHPHF§BTUBSGTSFZOTMBÈTWJ§JMBOEOâUJOHBSFSLPTUVS

Samkvæmt jafnréttisstefnu Stjórnarráðsins eru
konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (Helga@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

UièJM|IUièQLQJDUUDQQVyNQLU
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RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

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

Embassy of India – Bookkeeper / Ofﬁce Work
The Embassy of India is looking for a full time
bookkeeper / ofﬁce worker. The applicant must be
able to start working immediately.
More Information can be seen on
www.indianembassy.is under “Job Opportunities”.
Applications can be sent to info@indianembassy.is.
Deadline for Applications is 30th November.
Applications must be sent in English and include a
detailed CV, photograph and a covering letter.

Skrifstofustarf í Noregi
Lítið ﬁskvinnslu og útgerðarfyrirtæki staðsett í norður-Noregi
óskar eftir að ráða starfskraft á skrifstofu.
Starfssvið: Gerð útﬂutningsskjala, launaútreikningur ásamt
öðrum allmennum skrifstofustörfum.
Hæfniskröfur: Gott vald á ensku og norsku eða öðru norðurlandamáli bæði í ræðu og riti. Almenn tölvukunnátta.
Fyrirtækið hjálpar til við öﬂun húsnæðis og e.t.v vinnu fyrir maka
sé þess óskað.
Allar nánari upplýsingar í síma 893 0295 eða 0047 950 11203.

PROSJEKTLEDERE/
INNOVASJONSRÅDGIVERE
2-4 stillinger
Nordisk Innovation søker nye medarbeidere. Er du
interessert i å fremme innovasjon, løse handelshindre i Norden og styrke Nordisk konkurransekraft og
vekst, kan dette være arbeidsplassen for deg.
Vi ønsker nye medarbeidere med erfaring fra følgende
områder:
• Innovasjonssystemene og innovasjonspolitikken i Norden og EU
• Innovasjonsarbeid innenfor privat næringsliv
• Offentlig forvaltning, eksempelvis fra et departement
eller myndighetsorgan
• Planlegging, gjennomføring og oppfølging av internasjonale prosjekter
• Gruppeledelse og teamledelse
• Utlysning av midler og evaluering av prosjektsøknader

Blant arbeidsoppgaver som kan bli dine er:

Sérfræðingur í mælarekstri
Veðurstofa Íslands auglýsir eftir tveimur
sérfræðingum í mælarekstur, sem koma til
starfa á Athugana- og tæknisviði. Sviðið þjónar
margþættu hlutverki fyrir langtíma náttúrufars- og auðlindarannsóknir og vöktun á
náttúruvá með rekstri fjölbreytts mælakerﬁs.
Sviðið ber ábyrgð á frumskráningu allra mæligagna og gagnastraumum til innri og ytri
viðskiptavina. Á sviðinu starfa um 25 manns.
Í boði er spennandi og krefjandi framtíðarstarf
við rekstur á mælikerﬁ sem telur yﬁr 600
stöðvar vítt og breytt um landið.
Helstu verkefni
Sérfræðivinna við mælarekstur, eftirlit og
uppbyggingu mælakerﬁs, ásamt úrvinnslu og
miðlun mæligagna. Störfunum fylgja leiðandi
hlutverk á svið gæðaeftirlits frumgagna
annarsvegar og gagnastraumum hinsvegar.
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskóla- og framhaldsnám á sviði
raunvísinda, verk- eða tæknifræði
Farsæl reynsla á sviði mælareksturs og
úrvinnslu mæligagna

Frumkvæði og hæfni til að vinna
sjálfstætt og í teymisvinnu
Færni í mannlegum samskiptum
Góð tölvuþekking og reynsla á sviði
gagnaﬂutnings
Góð færni í íslensku og ensku
Farsæl reynsla af ferðum í óbyggðum
Þekking á Unix og Linux umhverﬁ er kostur
Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins
og viðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um störﬁn veita Óðinn
Þórarinsson, framkvæmdastjóri Athuganaog tæknisviðs (odinn@vedur.is, 522 6000)
og Borgar Ævar Axelsson mannauðsstjóri
(borgar@vedur.is, 522 6000).
Umsóknarfrestur er til og með
9. desember nk.
Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu
og fyrri störfum skulu berast Borgari Ævari
Axelssyni, Bústaðavegi 7–9, 150 Reykjavík
eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is
merkt „Sérfræðingur í mælarekstri“.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun og
heyrir undir umhverfisráðuneytið. Hjá
stofnuninni starfa um 130 manns með
fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem
spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa
um 120 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Viðfangsefni
Veðurstofu Íslands eru eðlisþættir jarðarinnar: Loft, vatn, snjór, jöklar, jörð og haf.
Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla,
úrvinnsla og miðlun upplýsinga. Starfsemin
fer fram á fjórum sviðum: Eftirlits- og
spásviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði,
Fjármála- og rekstrarsviði og Athuganaog tæknisviði. Nánari upplýsingar um
stofnunina má finna á heimasíðu hennar
www.vedur.is
Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, samvinna og framsækni.
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka
mið af þessum gildum.

www.vedur.is
522 6000

• Identiﬁsering, forankring og gjennomføring av nordiske
samarbeidsprosjekter
• Utvikling av Nordiske satsninger i et internasjonalt rammeverk
• Fremskaffelse materiale, analyser og rapporter
• Prosjekt- eller programledelse
• Sekretariatsarbeid for sentrale interessenettverk

Vi ser for oss at du har:
•
•
•
•

akademisk bakgrunn, gjerne på masternivå
erfaring fra prosjektledelse
3-5 års arbeidserfaring fra et av de relevante områdene
gode kommunikasjonsevner, snakker og skriver minst
ett skandinavisk språk og engelsk ﬂytende

Du er effektiv, samarbeidsorientert og trives i et hektisk,
men hyggelig miljø. Du har ideer og evner å overbevise
andre.
Du må kunne dokumentere relevante resultater fra
tidligere arbeidsforhold.

Vi kan tilby en spennende stilling i et interessant og
utviklende arbeidsmiljø med kollegaer fra samtlige nordiske land, og med kontaktﬂate mot sentrale miljøer i
Norden og internasjonalt. Stillingen byr på selvstendige
arbeidsoppgaver og mulighet for å påvirke institusjonenes
videre utvikling innenfor området. Noe reisevirksomhet må
påregnes. Lønn etter avtale i henhold til statens lønnsregulativ. Åremålsstilling på ﬁre år med eventuelt forlengelse
til maksimalt 8 år.
For mer informasjon kontakt personal- og organisasjonssjef Kari Winquist, k.winquist@nordicinnovation.org, mob
+47 99700412 Søknad sendes til info@nordicinnovation.
org innen 1.12.2012
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Kalkofnsvegi 1
150 Reykjavík

www.rb.is

,QQDQUtNLVUièXQH\WLèDXJOêVLUODXVD
WLOXPVyNQDUVW|èXO|JIU èLQJVi
VNULIVWRIXLQQYLèD
*LOGL UièXQH\WLVLQV HUX IUDPVêQL PDQQ~è RJ IDJ
PHQQVND RJ HU O|Jè iKHUVOD i ìDX t |OOXP VW|UIXP
UièXQH\WLVLQV6NULIVWRIDLQQYLèDIHUPDPHèVWHIQX
PyWXQtIMDUVNLSWDPiOXPQH\WHQGDPiOXPSyVWPiOXP
VDPJ|QJXPiOXPXPIHUèDU|U\JJLVPiOXPÀXJ|U\JJ
LVPiOXP |U\JJLVPiOXP VMyIDUHQGD IDUPÀXWQLQJD
IyONVÀXWQLQJDRJJHUèORIWIHUèDVDPQLQJD

Laus störf hjá RB
RB er öflugt og traust upplýsingatæknifyrirtæki sem byggir þjónustu
sína til fyrirtækja á fjármálamarkaði á fagmennsku og öflugum innviðum,

1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VWDUIVHPL VNULIVWRIXQQDU RJ
UièXQH\WLVLQVPi¿QQDiKHLPDVtèXQQL
ZZZLQQDQULNLVUDGXQH\WLLV
0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
 (PE WWLVHèDPHLVWDUDSUy¿tO|JIU èL
 *RWWYDOGitVOHQVNXRJHQVNX
 .XQQiWWDtHLQXQRUèXUODQGDWXQJXPiOLNRVWXU
 ëHNNLQJiVYLèL((6UpWWDU VNLOHJ
 )UXPNY èLRJJHWDWLODèVWDUIDVMiOIVW WWVHP
 RJtKyS
 ëMyQXVWXOXQGRJJyèK IQLtPDQQOHJXP
 VDPVNLSWXP
 'ULINUDIWXUPHWQDèXURJVNLSXODJVK ¿OHLNDU
 ëHNNLQJiVYLèLVDPJ|QJXPiODRJXPIHUèDU|U\JJLV
 VNLOHJ

þekkingu, rekstrar- og gagnaöryggi. Áherslubreytingar hafa orðið í
rekstri RB að undanförnu, sem fela meðal annars í sér að félagið mun
leggja aukna áherslu á að hafa frumkvæði að vöruþróun.
Við sækjumst eftir að fá hæfileikaríka og vel menntaða einstaklinga
í neðangreind hlutverk og búum þeim gott og frjótt starfsumhverfi.

Netstjóri
Þarf að hafa mikla reynslu og þekkingu á flóknum staðar- og víðnetum.
Þarf að búa yfir þekkingu á Cisco búnaði og þekkja IP út og inn.
Ccnp gráða eða sambærilegt er góður kostur.
Kerfisstjóri
Þarf að hafa djúpa þekkingu á tölvukerfum, með reynslu af eftirtöldu

+HOVWXYHUNHIQL
 9LQQDYLèJHUèODJDIUXPYDUSD
 $IJUHLèVODVWMyUQVêVOXYHUNHIQD
 ÈE\UJèRJXPVMyQ(YUySXJHUèDiVYLèLXPIHUèDU
 RJYHJDPiOD
 8PVMyQPHèVDPQLQJXUHJOXJHUèDiVYLèLXPIHUèDU
 RJYHJDPiOD
 ëiWWWDNDtVWDUIVKySXPiYHUNHIQDVYLèLQX
 6DPVNLSWLYLèVWRIQDQLU$OìLQJLRJDOPHQQLQJ

(en þó ekki endilega öllu) Windows server/Linux/Aix, scripting: shell

8P IXOOW VWDUI HU Dè U èD /DXQ JUHLèDVW VDPNY PW
NMDUDVDPQLQJL )pODJV KiVNyODPHQQWDèUD VWDUIVPDQQD
VWMyUQDUUièVLQVRJIMiUPiODUièKHUUD

Vegna fjölda verkefna óskum við eftir að ráða forritara í krefjandi og

.DUODU MDIQW VHP NRQXU HUX KY|WW WLO Dè V NMD XP
DXJOêVWVWDUI
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLU6LJXUEHUJXU%M|UQVVRQVNULI
VWRIXVWMyULtVtPDgOOXPXPVyNQXPYHUèXU
VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ XP UièQLQJX OLJJXU I\ULU
8PVyNQDUIUHVWXU HU WLO  GHVHPEHU QN 8PVyNQXP
VNDOVNLODUDIU QWiYHIVtèXUièXQH\WLVLQV
KWWSZZZLQQDQULNLVUDGXQH\WLLVUDGXQH\WLVWRUI

scripts/powershell, SAN, VMWare, rekstur vefþjóna, IIS/Apache,
Websphere. Microsoft og RedHat gráður góður kostur.
Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólapróf í tölvunar-, verkeða tæknifræði og umtalsverða starfsreynslu úr umhverfi þar sem
unnið hefur verið með PCIDSS og ISO 27001.
Hugbúnaðarþróun
skemmtileg verkefni, bæði við endurbætur á eldri kerfum og nýþróun
á veflausnum. Um er að ræða fjölbreytt tækniumhverfi þar sem starfa
hæfir sérfræðingar í stórtölvu- og í Microsoft umhverfi.
Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólapróf í tölvunarfræði eða
sambærilega menntun og/eða umtalsverða reynslu við forritun.
Mjög góð þekking á einhverju af eftirtöldu er kostur: IBM Rational,
PL/I, CICS, .Net, Visual Studio, C#, WCF, SQL, PL/SQL, CSS, HTML5.
Almennar kröfur til umsækjenda:
» Frumkvæði og metnaður í starfi
» Góðir samskiptahæfileikar

(IHNNLHUXW|NiDèV NMDXPUDIU QWPiVHQGDXP
VyNQWLOUièXQH\WLVLQVDè6|OYKyOVJ|WX
5H\NMDYtN$WK\JOLHUYDNLQiìYtDèXPVyNQLUPXQX
JLOGDtPiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W

» Geta unnið undir álagi
» Gott vald á íslenskri tungu, talmál og ritmál

Umsóknarfrestur er til 9. desember 2012. Nánari upplýsingar veitir Guðbrandur Jónasson,
starfsmannastjóri RB, í síma 569 8877, gudbrandur@rb.is. Farið verður með umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

sími: 511 1144

9

24. nóvember 2012 LAUGARDAGUR

10 | ATVINNA |

Buddha Café
Veitingastaðurinn Buddha Café á Laugavegi 3 óskar eftir
rösku starfsfólki í sal, í fullu starﬁ. Einnig vantar starfsfólk í
helgar og hlutavinnu. Upplýsingar eru veittar af Torfa í síma
663-6652/571-5522. Umsóknareyðublöð eru á staðnum.
torﬁarason@hotmail.com





9LUNMXQHKIyVNDUHIWLUDè
UièD6PLèLStSXODJQLQJDU
PHQQRJYHUNDPHQQ


9LQVDPOHJDVWVHQGLèXPVyNQLUIHULOVNUiRJPHèP OLi
QHWIDQJLèYLUNMXQ#YLUNMXQLVHèDtSyVWLi9LUNMXQHKI
0|UNLQQL5H\NMDYtNPHUNW³$WYLQQD9LUNMXQ´

/DXVWVWDUIKMi2OtXGUHL¿QJXHKI

Starfsmaður í birgðastöð
Olíudreiﬁng leitar að vélstjóra eða handlagnum
einstakling til vaktavinnustarfa í olíustöðinni í
Örﬁrisey. Olíustöðin Örﬁrisey er stærsta olíubirgðastöð landsins. Í birgðastöðinni er unnið á
vöktum og felst vinnan í vöktun birgðastöðvar,
losun og lestun olíuskipa, afgreiðsla eldsneytis til
skipa og rekstur dælubúnaðar og skilvinda. Nánari
upplýsingar veitir Helgi Árnason í síma 550 9938.
Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 7. desember.
Störﬁn standa báðum kynjum jafnt til boða.
Nánari upplýsingar um Olíudreiﬁngu ehf. má
nálgast á www.oliudreiﬁng.is

Administrasjonskonsulent
Nordisk Innovation søker administrasjonskonsulent
som til en viktig rolle i det daglige arbeidet i Nordisk
Innovation.
Dine hovedoppgaver vil være:
• Sentralbord- og resepsjonstjeneste, kontakt med kunder
og samarbeidspartnere
• Planlegging og gjennomføring av møter og arrangementer
• Administrasjon av søknader, kontrakter, adresseregister
og arkiv
• Holde orden i fellesareal
• Sekretær for administrerende direktør
Du behersker både engelsk, og minst ett av de skandinaviske språk muntlig, og skriftlig, og kjenner deg igjen
i ﬂest mulig av følgende punkter:
• Positiv, serviceinnstilt og trives i kontakt med nye mennesker
• Kjennskap til offentlig forvaltning og erfaring fra kundebehandling
• Nøyaktig, pliktoppfyllende og evne til å arbeide selvstendig
• Generelt god IT-kunnskap
• Legger prestisje i å yte god service og har lett for å
tilegne deg ny kunnskap
• Trives i en dynamisk og hektisk hverdag
• Har minimum 3 års relevant arbeidserfaring
Vi kan tilby en spennende stilling i et interessant og utviklende arbeidsmiljø med kollegaer fra samtlige nordiske
land, og med kontaktﬂate mot sentrale miljøer i Norden
og internasjonalt. Stillingen byr på selvstendige arbeidsoppgaver og mulighet for å påvirke institusjonenes videre
utvikling innenfor området. Noe reisevirksomhet må
påregnes. Lønn etter avtale i henhold til statens lønnsregulativ. Åremålsstilling på ﬁre år med eventuelt forlengelse
til maksimalt 8 år.
For mer informasjon kontakt personal- og organisasjonssjef Kari Winquist, k.winquist@nordicinnovation.org, mob
+47 99700412 Søknad sendes til info@nordicinnovation.
org innen 1.12.2012
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Við leitum að
öﬂugum liðsauka

Óska eftir að ráða eldhressa kafﬁunnendur
til afgreiðslustarfa.
Áreiðanlegir, heiðarlegir og snyrtilegir koma
eingöngu til greina.
Framtíðastarf, og hlutastarf í desember.
Umsókn með mynd og ferilskrá skal send á
cafecoco@simnet.is
Cafe Coco Laugavegi 72, sími: 551-6131

Sérfræðingur á Viðskiptabankasviði

1iWW~UXVWRID6XæDXVWXUODQGV

Íslandsbanki býður alhliða bankaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki með hagsmuni viðskiptavina og samfélagsins að leiðarljósi. Gildi bankans eru jákvæðni, fagmennska og framsýni. Viðskiptabankasvið Íslandsbanka
hefur umsjón með starfsemi útibúanets bankans. Jafnframt tilheyra starfsemi Ergo og Kreditkorts sviðinu.

1iWW~UXVWRID6XêDXVWXUODQGVDXJOìVLUVWDUI
IRUVW|êXPDQQVODXVWWLOXPVyNQDU

Viðskiptabankasvið óskar að ráða öﬂugan sérfræðing til starfa. Leitað er að einstaklingi sem getur axlað ábyrgð
og tekist á við krefjandi verkefni í jákvæðum og skemmtilegum hópi, þar sem frumkvæði og metnaður er í
fyrirrúmi.

6WRIDQHUVWDêVHWWi+|IQt+RUQDÀUêLRJVWDUIVVY êLêQ U\ÀU
6YHLWDUIpODJLê+RUQDIM|UêRJ6NDIWiUKUHSS6WRIDQPXQKHIMD
IRUPOHJD VW|UI îDQQ  MDQ~DU  6DPNY PW O|JXP VNDO
IRUVW|êXPDêXU 1iWW~UXVWRIX KDID KiVNyODSUyI t QiWW~UXIU êL
HêDîHNNLQJXVHPPHWDPiWLOMDIQVYLêîDê+DQQHUtI\ULUVYDUL
I\ULUVWRIXQDtKHLOGRJVWMyUQDUGDJOHJXPUHNVWULKHQQDU

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

- Greining á viðskiptagögnum

- Háskólamenntun á sviði viðskipta-, verkeða tölvunarfræði

- Skýrslugerð og upplýsingagjöf til stjórnenda
- Gerð kynningarefnis

*HUêDU HUX NU|IXU XP Dê XPV NMDQGL KDÀ IDJOHJD
îHNNLQJX i YLêIDQJVHIQXP 1iWW~UXVWRIXQQDU VV M|NOXP
ORIWVODJVEUH\WLQJXP HOGYLUNQL RJ QiWW~UXYHUQGDUVY êXP
$XN îHVV îDUI XPV NMDQGL Dê KDID JyêD îHNNLQJX i QiWW~UX
6XêDXVWXUODQGV

- Verkefnastýring og þátttaka í stefnumótun
- Önnur krefjandi sérverkefni

- Greiningarhæfni og þekking á tölfræðilegri
úrvinnslu
- Reynsla og þekking á fjármálastarfsemi æskileg
- Þekking á gagnagrunnum og fyrirspurnarmáli
- Þekking og hæfni í framsetningu efnis í formi
kynninga

8PV NMDQGLVNDOKDIDIRU\VWXVNLSXODJVRJ
VDPVNLSWDK ÀOHLNDRJiKXJDiXSSE\JJLQJDURJ
îUyXQDUVWDUÀ-DIQIUDPWVNDOXPV NMDQGLKDIDJRWWYDOG\ÀU
tVOHQVNXRJDêPLQQVWDNRVWLHLQX|êUXWXQJXPiOL

- Gott vald á notkun á ensku og íslensku í mæltu
og rituðu máli

8PVyNQXPiVDPWIHULOVNUiVNDOVHQGDt5iêK~V+RUQDIMDUêDU
PHUNWÅIRUVW|êXPDêXU1iWW~UXVWRIX6XêDXVWXUODQGV´
+DIQDUEUDXW+|IQHêDiKHLPDVtêDE MDULQV
KRUQDIMRUGXULVXQGLUODXVVW|UII\ULUGHVHPEHU

Nánari upplýsingar veita: Una Steinsdóttir framkvæmdastjóri, sími 440 2880, una.steinsdottir@islandsbanki.is
og Jón Finnbogason aðstoðarframkvæmdastjóri, sími 440 2500, jon.ﬁnnbogason@islandsbanki.is
Á mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, sími 440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með
3. desember nk.

1iQDULXSSOìVLQJDUYHLWLU+MDOWLíyU9LJQLVVRQE MDUVWMyUL
+RUQDIMDUêDUtVtPDHêDiQHWIDQJLê
KMDOWLYL#KRUQDIMRUGXULV

Við bjóðum
góða þjónustu

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Að VIRK - Starfsendurhæfingarsjóði standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda
á vinnumarkaði. Hlutverk sjóðsins er m.a. að draga markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi
af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku með aukinni virkni, eflingu starfsendurhæfingar
og öðrum úrræðum. Nánari upplýsingar um VIRK - Starfsendurhæfingarsjóð er að finna á
heimasíðu sjóðsins www.virk.is.

Öflugur sérfræðingur á sviði
starfsendurhæfingar

Verkefnastjóri þróunarverkefnis
í atvinnulífinu

VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður leitar að öflugum
og metnaðarfullum sérfræðingi til að starfa við
fjölbreytt verkefni á sviði starfsendurhæfingar þar
sem markmiðið er að koma einstaklingi í launað
starf á vinnumarkaði. Hér gefst einstakt tækifæri
til að vinna að uppbyggingu, þróun og þjónustu
í fyrirtæki sem er í hraðri uppbyggingu. Um er að
ræða mjög krefjandi starf.

VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður óskar eftir að
ráða sérfræðing til starfa til að stýra tímabundnu
þróunarverkefni varðandi mótun og innleiðingu
stefnu um velferð og fjarvistir á vinnustað. Um
er að ræða mjög krefjandi uppbyggingarstarf í
samstarfi við atvinnurekendur um land allt.

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 4. desember nk.

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda
sem nýtist í starfi t.d. á sviði sálfræði, iðjuþjálfunar,
sjúkraþjálfunar eða félagsráðgjafar
• Reynsla á sviði endurhæfingar eða starfsendurhæfingar
• Reynsla af þverfaglegri teymisvinnu æskileg
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð skipulags- og samskiptahæfni
• Leiðtogahæfileikar og jákvætt viðmót
• Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu
og vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta og gott vald á íslensku, ensku og einu
norðurlandamáli

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Gjarnan á sviði
mannauðsstjórnunar, félags- eða heilbrigðisvísinda
• Reynsla við verkefnastjórun og stefnumótum
• Reynsla á sviði heilsueflingar og/eða vinnuverndar
er æskileg
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð skipulagshæfni og samskiptahæfni
• Leiðtogahæfileikar og jákvætt viðmót
• Sveigjanleiki og færni til að tileinka sér nýja þekkingu
og vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta og gott vald á íslensku, ensku og
einu norðurlandamáli

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Vanir menn í viðgerðum á vinnuvélum, aflvélum, rafstöðvum og
loftpressum óskast til starfa á þjónustuverkstæði Kletts.

Vanir menn í viðgerðum á vörubílum, bílkrönum og tengdum
búnaði óskast til starfa á þjónustuverkstæði Klettts.

Störfin felast í vinnu á verkstæði Kletts ásamt þjónustu við skip
og tæki um land allt.

Störfin felast í vinnu á verkstæði Kletts við allar almennar
viðgerðir á vörubifreiðum og tengdum búnaði.

Þjónustuverkstæðið er mjög vel tækjum búið og sér sniðið að
starfsemi Kletts.

Þjónustuverkstæðið er mjög vel tækjum búið og sér sniðið að
starfsemi Kletts.

Upplýsingar um störfin veitir Sveinn Símonarson Þjónustustjóri í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is
Hjá Kletti starfa um 60 manns við sölu og þjónustu á meðal annars Caterpillar, Scania, IR loftpressum, Goodyear - Dunlop
hjólbörðum. Hjá okkur er góður starfsandi og öll starfsaðstaða til fyrirmyndar.

PROSJEKTLEDERE/
INNOVASJONSRÅDGIVERE
2-4 stillinger
Nordisk Innovation søker nye medarbeidere. Er du
interessert i å fremme innovasjon, løse handelshindre i Norden og styrke Nordisk konkurransekraft og
vekst, kan dette være arbeidsplassen for deg.
Vi ønsker nye medarbeidere med erfaring fra følgende
områder:
• Innovasjonssystemene og innovasjonspolitikken i Norden og EU
• Innovasjonsarbeid innenfor privat næringsliv
• Offentlig forvaltning, eksempelvis fra et departement
eller myndighetsorgan
• Planlegging, gjennomføring og oppfølging av internasjonale prosjekter
• Gruppeledelse og teamledelse
• Utlysning av midler og evaluering av prosjektsøknader

Klettagörðum 8-10 | 104 Reykjavík | Sími: 590-5100 | klettur.is
Blant arbeidsoppgaver som kan bli dine er:
• Identiﬁsering, forankring og gjennomføring av nordiske
samarbeidsprosjekter
• Utvikling av Nordiske satsninger i et internasjonalt rammeverk
• Fremskaffelse materiale, analyser og rapporter
• Prosjekt- eller programledelse
• Sekretariatsarbeid for sentrale interessenettverk

Vi ser for oss at du har:
•
•
•
•

akademisk bakgrunn, gjerne på masternivå
erfaring fra prosjektledelse
3-5 års arbeidserfaring fra et av de relevante områdene
gode kommunikasjonsevner, snakker og skriver minst
ett skandinavisk språk og engelsk ﬂytende

Du er effektiv, samarbeidsorientert og trives i et hektisk,
men hyggelig miljø. Du har ideer og evner å overbevise
andre.
Du må kunne dokumentere relevante resultater fra
tidligere arbeidsforhold.

Viljum bæta við okkur lögfræðingum
LOGOS leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum
lögfræðingum til að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum í starfsstöðvum stofunnar í Reykjavík eða
London. Gerðar eru kröfur um meistarapróf í lögfræði, góða íslensku- og enskukunnáttu, kraft
og dugnað. Reynsla af lögfræðistörfum er æskileg.

FÍTON / SÍA

FI014881

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá
á netfangið sigridur@logos.is fyrir 3. desember nk.

Vi kan tilby en spennende stilling i et interessant og
utviklende arbeidsmiljø med kollegaer fra samtlige nordiske land, og med kontaktﬂate mot sentrale miljøer i
Norden og internasjonalt. Stillingen byr på selvstendige
arbeidsoppgaver og mulighet for å påvirke institusjonenes
videre utvikling innenfor området. Noe reisevirksomhet må
påregnes. Lønn etter avtale i henhold til statens lønnsregulativ. Åremålsstilling på ﬁre år med eventuelt forlengelse
til maksimalt 8 år.
For mer informasjon kontakt personal- og organisasjonssjef Kari Winquist, k.winquist@nordicinnovation.org, mob
+47 99700412 Søknad sendes til info@nordicinnovation.
org innen 1.12.2012

AÐALFUNDUR
HINS ÍSLENZKA
BÓKMENNTAFÉLAGS
verður haldinn í Þjóðmenningarhúsinu við
Hverﬁsgötu laugardaginn 24. nóvember 2012
og hefst kl. 13.30. Að loknum venjulegum
aðalfundarstörfum ﬂytur Einar Kárason
rithöfundur erindi sem hann kallar
„Alvitrastir og hófsamastir –
um skáld á skarpri skálmöld“
Einar hefur nýverið sent frá sér bókina Skáld.
Í henni setur hann m.a. fram hugmyndir sínar
um höfund Njálu.
Fyrirspurnir og umræður að erindi loknu.
Sýning á nýjum ritum Bókmenntafélagsins.
Stjórn og fulltrúaráð Hins íslenska bókmenntafélags.

| ATVINNA |
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Hjúkrunarfræðingur- Aðstoðardeildarstjóri
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra á Grund staðan
veitist frá 1. janúar 2013 eða eftir nánara samkomulagi.

Sjúkraliðar - Hópstjórar
Til stendur að bæta við þann góða hóp sjúkraliða sem
er starfandi við heimilið. Reynsla af öldrunarhjúkrun
er æskileg.
Starf hópstjóra á Grund er sjálfstætt og fjölbreytt.
Á Grund búa 200 heimilismenn þar sem trúnaður,
traust og umhyggja eru höfð að leiðarljósi í samskiptum og lögð áhersla á góðan vinnuanda, sjálfstæð
vinnubrögð og heimilislegt umhverﬁ.
Nánari upplýsingar um störﬁn, starfshlutfall, vaktir og
launakjör veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka
daga frá klukkan 9.00-16.00 í síma 530-6116.

www.grund.is

Liðsmaður óskast
Ríkisskattstjóri rekur öflugt tæknisvið þar sem 24 starfsmenn af 260 manna
starfsliði, starfa við fjölbreytileg verkefni sem tryggja skulu hnökralaus rafræn
samskipti viðskiptamanna og skattyfirvalda í samræmi við upplýsingastefnu
ríkisskattstjóra.
Ríkisskattstjóri leitar að liðsauka við þann hóp sem nú starfar við rekstur
og þróun upplýsingakerfa skattyfirvalda. Í undirbúningi er innleiðing nýrra
upplýsingakerfa, breytt viðmót á þjónustusíðu ríkisskattstjóra, aukið öryggi
í gagnavinnslu og ný þróun á veflykli ríkisskattstjóra.

(OVNDUî~W NLRJW NQL"

9LOWXYLQQDtEHVWDLQQDQK~VV
VNHPPWLJDUêLtKHLPL"

Skemmtigarðurinn í Smáralind auglýsir eftir tæknimanni í fullt starf. Við erum með 110 leiktæki af
öllum stærðum og gerðum sem vantar fjölhæfan,
áhugasaman umsjónarmann. Tæknimaður ber
ábyrgð á að öll tæki og búnaður sé starfshæfur og
keyrsluhæfur hvern dag. Vinnutími frá kl 10 -18 virka
daga og annan hvorn laugardag.
Hæfniskröfur:
• Reynsla af viðhaldi og uppsetningu tækja
• Öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Hafa góða þjónustulund
• Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki
• Samskiptahæﬁleikar og færni til að starfa í hóp
Menntun er kostur en ekki skilyrði.
Við bjóðum fjölbreytt verkefni og skemmtilegt og
líﬂegt starfsumhverﬁ

Leitað er að öflugum og jákvæðum einstaklingi til starfa við slík verkefni
auk þess að eiga samskipti við launagreiðendur, fjármálastofnanir og
hugbúnaðarhús við dagleg verkefni skattframkvæmdar svo sem undirbúning
álagningar opinberra gjalda.
Menntunar- og hæfnikröfur
t(Ø§¢FLLJOHÈVQQMâTJOHBULOJNÈMVN
t.KÚHHØ§TBNTLJQUBIGOJ
t½HV§ TKÈMGTU§PHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t7J§FJHBOEJIÈTLØMBNFOOUVO
t(PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLVÓUÚMV§VPHSJUV§VNÈMJ
tFLLJOHÈTLBUUBNÈMVNFSHØ§VSLPTUVSFOFLLJTLJMZS§J
6QQMâTJOHBSVNTUBSGJ§WFJUJS*OHB)BOOB(V§NVOETEØUUJSTUBSGTNBOOBTUKØSJ
34,ÓTÓNB-BVOUBLBNJ§BGLKBSBTBNOJOHJSÓLJTJOTWJ§#).
6NTØLOJSTLVMVGZMMUBSÞUÈWFGTÓ§VSÓLJTTLBUUTUKØSB XXXSTLJTF§BÈ4UBSGBUPSHJ
'FSJMTLSÈTFNJOOJIFMEVSÓUBSMFHBSVQQMâTJOHBSNBVNNFOOUVO GZSSJTUÚSG 
NF§NMFOEVSPHBOOB§FSNÈMJTLJQUJS¢BSGB§GZMHKBNF§
Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2012.
½MMVNVNTØLOVNWFS§VSTWBSB§¢FHBSÈLWÚS§VOIFGVSWFSJ§UFLJOVNSÈ§OJOHV

Umsóknir sendist á arnar@skemmtigardur.is fyrir
miðvikudaginn 28. nóvember.

Besti innanhúss skemmtigarður í heimi 2012

sími: 511 1144

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is
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Framkvæmdastjóri

Spennandi störf

Sjónarhóll ráðgjafarmiðstöð fyrir foreldra barna með sérþarﬁr auglýsir
stöðu framkvæmdastjóra. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi
starfsumhverﬁ þar sem reynir á frumkvæði, drifkraft og öguð vinnubrögð.
Framkvæmdastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri og framkvæmd
stefnu Sjónarhóls.
Sjónarhóll - ráðgjafarmiðstöð
er sjálfseignarstofnun
sem var stofnuð árið 2003
af ADHD samtökunum,
Styrktarfélagi lamaðra og
fatlaðra, Landssamtökunum
Þroskahjálp og Umhyggju,

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
t Ábyrgð á daglegu starﬁ og rekstri ráðgjafarmiðstöðvarinnar, svo sem
starfsmannamálum, fræðslu, upplýsingaþjónustu, kynningar- og vefmálum.
t Virk þátttaka í þróun sem stuðlar að bættum hag barna með sérþarﬁr í
samstarﬁ við félög sem starfa að málefnum barna og stjórnvöld.

félags til stuðnings langveik-

t Starfs- og fjárhagsáætlunargerð, fjáröﬂun, trygging bakhjarla og undirbúningur
stjórnarfunda í samvinnu við stjórn og formann.

um börnum. Meginhlutverk

t Aðstoð við ráðgjöf og þjónustu, en Sjónarhóll leitast við að starfa á landsvísu.

Sjónarhóls er að styðja
fjölskyldur í hlutverki sínu,
kynna þeim réttindi varðandi
þjónustu, aðstoða þær til þess
að fá þjónustu, greiða leið að
XSSOçVLQJXPHÁDLQQE\UåLV
tengsl fjölskyldna sem búa
við svipaðar aðstæður og
koma á samvinnu við þá

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Fulltrúi í bókhaldsdeild
Sérkennslustjóri í leikskólann Fögrubrekku
Leikskólasérkennari í leikskólann Grænatún
Leikskólakennari í leikskólann Grænatún
Leikskólakennari í leikskólann Marbakka
Matráður í leikskólann Efstahjalla
Starfsmenn í dægradvöl í Hörðuvallaskóla
Félagsráðgjafi í barnavernd
Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
Þroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað fólk
Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
t Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ og framhaldsmenntun á háskólastigi
er æskileg.
t Þekking og áhugi á málefnum barna með sérþarﬁr, réttindum þeirra og
stuðningsúrræðum.

KÓPAVOGSBÆR

t Reynsla af rekstri, fjármálum, áætlanagerð, starfsmannahaldi, kynningar- og
vefmálum.

aðila sem koma að málefnum

t Leiðtogahæﬁleikar, metnaður og vilji til þess að ná árangri í starﬁ.

fjölskyldunnar.

t Þekking á opinberri stjórnsýslu og markaðsmálum er kostur.

Þroskaþjálfar eða
uppeldismenntað fólk
Velferðarsvið Kópavogsbæjar auglýsir tvö áhugaverð
störf laus til umsóknar annars vegar á áfangaheimili
og hins vegar á heimili fyrir fatlað fólk.

Umsóknarfrestur er til og með 2. desember nk. Senda skal umsókn á netfangið
sjonarholl@sjonarholl.net. Þar eru einnig veittar nánari upplýsingar um starﬁð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
s (ÉSKØLAMENNTUN É SVI¡I ¤ROSKA¤JÉLFA
fötlunarfræða eða innan félags- og heilbrigðisvísinda.
s (FNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM
s &RAMTAKSSEMI OG JÉKV¡NI Ó STARFI
Helstu verkefni og ábyrgð
s %INSTAKLINGSMI¡A¡UR PERSØNULEGUR STU¡NINGUR
VI¡ ¤JØNUSTUNOTENDUR Ó ¤EIRRA DAGLEGA LÓFI
s ÉTTTAKA Ó FAGLEGU STARFI
s 3AMVINNA VI¡ STARFSFØLK OG A¡STANDENDUR
Nánari upplýsingar er að finna á vef bæjarins www.kopavogur.is
OG HJÉ "RYNJU %Y¤ØRSDØTTUR Ó SÓMA   OG +JARTANI ¼LAFSSYNI Ó
SÓMA  

Securitas auglýsir eftir
viðskiptastjóra á Sölu- og markaðssviði

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 7. desember nk.

Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði, með um 450 starfsmenn. Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að
veita frábæra þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land
en höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8 í Reykjavík.

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

www.kopavogur.is

ilt þú vinna í skemmtilegu umhverĈĭ Securitas leitar að hæĈleikaríkum viðskitastjóra til afar
mikilvægra starfa á Sölu- og markaðssviði. Á sviðinu starfa rúmlega 20 manns að fjölbreyttum
og krefjandi verkefnum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Marktæk reynsla af sölustörfum
· Nákvæm og skilvirk vinnubrögð
· Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskitum
· Nám á háskóla- eða
framhaldsskólastigi kostur

Helstu verkefni:
· Samskiti við viðskitavini
· Ráðgjöf til viðskitavina
· Sala til viðskitavina
· Tilboðsvinna og samningagerð

Grunnskólakennari
Viltu starfa í uppbyggilegu og metnaðarfullu umhverﬁ?
Við Grunnskólann í Sandgerði vantar áhugasaman
grunnskólakennara sem vill taka þátt í uppbyggilegu og
metnaðarfullu starﬁ. Skólinn er einsetinn og heildstæður
með 220 nemendur í 1.-10. bekk. Sjá nánar um skólann á
www.sandgerdisskoli.is.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu okkar, www.securitas.is.
Ulþsingar veitir ristín ögg Höskuldsdóttir, kristindœsecuritas.is,
fulltrúi á starfsmannasviði.
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2012.
Securitas er
fyrirmyndarfyrirtæki

www.securitas.is

VR 2012

ÍSLENSKA SIA.IS SEC 62038 11.2012

Umsækjendur skulu hafa náð 25 ára aldri. Forsenda ráðningar er hreint
sakavottorð og að umsækjendur séu reiðubúnir til að leggja fram
ulþsingar úr málaskrá lögreglu. Um er að ræða ţ00ų starfshlutfall en starĈð hentar jafnt körlum sem konum.

Vegna forfalla vantar okkur öﬂugan umsjónarkennara
í 8. bekk. Gott er að viðkomandi haﬁ góð tök á stærðfræði og haﬁ reynslu af vinnu með unglingum.
Grunnskólinn í Sandgerði starfar eftir hugmyndafræði
Uppeldis til ábyrgðar.
Umsóknarfrestur er til 29. nóvember 2012.
Nánari upplýsingar veitir: Fanney Dóróthe Halldórsdóttir,
skólastjóri fanney@sandgerdi.is og Elín Yngvadóttir aðstoðarskólastjóri eliny@sandgerdi.is . Sími skólans er 420 7500

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 24. nóvember 2012

Sérfræðingur í fóðureftirliti
Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á
fiskveiðiárinu 2012/2013 sbr. reglugerð um
úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa nr. 628,
13. júlí 2012

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling
á matvæla- og neytendamálasvið stofnunarinnar í starf sérfræðings í
fóðureftirliti. Um er að ræða fullt starf á aðalskrifstofu Matvælastofnunar á Selfossi.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til
ﬁskiskipa fyrir:
Tálknafjarðarhreppur
Kaldrananeshreppur (Drangsnes)
Akureyrarkaupstaður (Grímsey)
Borgarfjarðarhreppur (Borgarfjörður eystri)

 (IWLUOLWPHèIyèUL
 (IWLUOLWPHèiEXUèL
 9LQQDYLèO|JJM|IiVYLèLIyèXUV
RJiEXUèDU
 gQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQLVHP
VWDUIVPDQQLHUXIDOLQ

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 989/2012
í Stjórnartíðindum

...frá heilbrigði til hollustu

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að ﬁnna á heimasíðu
stofnunarinnar (ﬁskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur
einnig aðgengilegar. Umsóknarfrestur er til og með 7.
desember 2012.

Héraðsdýralæknir

Fiskistofa, 23. nóvember 2012.

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

 +iVNyODPHQQWXQtE~YtVLQGXPHèDOtIIU èLPHèVpUK ¿QJX
tIyèXUIU èLHèD|QQXUKiVNyODPHQQWXQVHPQêWLVWtVWDU¿
 5H\QVODDIRSLQEHUXHIWLUOLWL VNLOHJ
 ëHNNLQJi((6O|JJM|IXPIyèXUHUNRVWXU
 *yèDOPHQQW|OYXNXQQiWWD
 *RWWYDOGitVOHQVNXRJHQVNX
 *yèIUDPNRPDRJOLSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 1iNY PQLIUXPNY èLRJVMiOIVW èLtVWDU¿

1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWD6LJXUèXUgUQ+DQVVRQ VLJXUGXUKDQVVRQ#PDVWLV RJ6WHIiQ
*XèPXQGVVRQ VWHIDQJXGPXQGVVRQ#PDVWLV tVtPD8PVyNQXPVNDOVNLODUDIU QW
tJHJQXPìMyQXVWXJiWW0DWY ODVWRIQXQDUiYHIVtèXVWRIQXQDULQQDUKWWSXPVRNQPDVWLV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHè3. desember 2012RJYHUèXU|OOXPXPVyNQXPVYDUDèìHJDU
iNY|UèXQXPUièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ/DXQDNM|UHUXVDPNY PWNMDUDVDPQLQJL
RSLQEHUUDVWDUIVPDQQD1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWRIQXQLQDHUDè¿QQDiwww.mast.is

Snæfellsbær (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík)
Grundarfjarðarbær (Grundarfjörður)
Bolungarvíkurkaupstaður
Strandabyggð (Hólmavík)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Akureyrarkaupstaður (Hrísey)
Grýtubakkahreppur (Grenivík)
Fjarðabyggð (Mjóifjörður og Stöðvarfjörður)
Sveitarfélagið Hornafjörður

FRÉTTIR

Menntunar- og hæfniskröfur:

UMRÆÐAN

Matvælastofnun auglýsir laust til umsóknar starf héraðsdýralæknis
í Austurumdæmi frá og með 1. febrúar 2013. Um er að ræða fullt starf og er
umdæmisskrifstofan staðsett á Egilsstöðum.

:;Ô93(?(9509,9<Í
=,0ð0=Ð:0

Helstu verkefni og ábyrgð:

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir,
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.









6NLSXODJHIWLUOLWVPHèKHLOEULJèLRJYHOIHUèGêUD
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*HUèHIWLUOLWVi WODQDRJVNêUVOXJHUèLU
6NLSXODJYDNWìMyQXVWXtXPG PLQX
8PVMyQPHèUHNVWULXPG PLVVNULIVWRIX

Menntunar- og hæfniskröfur:
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VYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ/DXQDNM|UHUXVDPNY PWNMDUDVDPQLQJLRSLQEHUUD
VWDUIVPDQQD1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWRIQXQLQDHUDè¿QQDiwww.mast.is

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir
íþróttir, meiri virkni
virkni, meira úrval
úrval.
Þú færð meira af öllu á vísi.

...frá heilbrigði til hollustu

Meiri Vísir.

Vulkan Travel Group er ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í ferðum
til Íslands ásamt hvata-og fundaferðum fyrir fyrirtæki. Starfsmannafjöldi
er 18 manns í þremur löndum og á fimm skrifstofum; í Ósló, Stokkhólmi,
Kaupmannahöfn, Gautaborg og Umeå. Sjá www.vulkanresor.se.

Verkefnastjóri

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Vulkan Travel Group óskar að ráða verkefnastjóra til að annast starfsemi fyrirtækisins á Íslandi.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Samskipti og samningar við birgja
• Uppbygging og viðhald viðskiptatengsla
• Greining tækifæra á markaði
• Framleiðsla á ferðapökkum fyrir markað í Skandinavíu
• Innsetning á upplýsingum í framleiðslukerfi Vulkan

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla úr ferðaþjónustu er mikill kostur
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu jafnt sem riti,
ásamt a.m.k. einu Norðurlandamáli
• Reynsla af samninga- og tilboðsgerð
• Skipulagshæfni og tölugleggni
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvætt viðhorf til lífsins
• Hugmyndaauðgi og góð ritfærni

Í boði er spennandi starf og áhersla er lögð á góða starfsþjálfun
til að kynnast innviðum Vulkan. Ferðalög fylgja starfinu.

Upplýsingar veita:

Umsóknarfrestur er til og
með 2. desember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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husavik.net // sími 856 1601

Tilboð óskast
í eftirfarandi:

HÚSAVÍK FASTEIGNASALA

Doka loftabitar:
Lengd:

2,0 - 2,5
2,9 - 3,3
3,6
3,9 - 4,5

m
m
m
m

60
80
110
25

stk.
stk.
stk.
stk.

Gherardi vinnupallar :
Uppistöður:

0,8 m 280 stk.
2,1 m 320 stk.

Ásamt grindum

OPIÐ HÚS

Pallar:

SUNNUDAGINN 25. NÓV. KL. 15.00-15.30

1,7 x 0,49 m 420 stk.

2,1 x 0,3 m

12 stk

Loftastoðir :
Lengd :

AUKA ÍBÚÐ Á NEÐRI HÆÐ

1,8 – 2,4 m 1360 stk
2,7 – 3,5 m 220 stk.
30 stk

Grindur

Vinnupalla knekti , bitar Hunnebeck :

Hléskógar 7
Sérlega fallegt 276,8 fm tveggja hæða einbýlishús með aukaíbúð á jarðhæð á þessum fjölskylduvæna
stað í Seljahverfi. Húsið er meira og minna allt endurnýjað. Fallegur og stór garður með góðum sólpalli.
Á neðri hæð hússins er forstofa, hol, þvottahús, geymsla og rúmgóð svefnherbergi auk tveggja
herbergja íbúðar sem auðvelt er að sameina aðalíbúðinni. Gert var ráð fyrir þeim möguleika þegar
endurbætur á húsinu voru gerðar. 40 fm bílskúr er á neðri hæð.
Á efri hæð hússins er stofa, borðstofa, vandað og fallegt eldhús með eyju
og granít á borðum. Gengið er út í garð úr eldhúsi og úr stofu.
Þrjú svefnherbergi eru á efri hæðinni auk nýlega endurnýjuðu baðherbergi.
Allar nánari upplýsingar veitir Halla Hallgrímsdóttir, sölustjóri
í síma 856 1601 eða á netfangið halla@husavik.net
Löggildur fasteignasali er Elías Haraldsson.

Halla Hallgrímsdóttir,
Sölustjóri, sími 856 1601

Knekti:
1,6 x 1,8 m 150 stk.
Bitar:
2,0 m 90 stk.
Steypumót: 2,7 x 0,4 m 16 stk
Einnig eru loftaklossar, rær og fylgihlutir sem fylgja með .

Vegna nánari upplýsingar eða skoðunar á
vörum haﬁð samband við Friðrik Snorrason
sími 844 2841

---- OPIN HÚS ---Sunnudag 25. nóvember kl. 14.00 – 15.00

Jakasel 9

Starfatorg.is
Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Verslunarstjóri
Sérfræðingur
Lögfræðingur
Sérfræðingur á sviði landnýtingar
Hjúkrunarfræðingur
Lögfræðingur
Forstöðulæknir bæklunarlækninga
Skólastjóri Sjúkraflutningaskólans
Framhaldsskólakennarar
Vélamaður
Sérfræðingur
Starfsmaður í þjónustuver
Forvörður
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliðar
Sérfræðingur á sviði margmiðlunar
Varðstjórar
Félagsráðgjafi
Hjúkrunarfræðingur
Deildarlæknir kvennasviðs
Yfirdýralæknir

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Siglufjörður
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
Reykjavík
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
Reykjavík
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Stykkishólmur
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík
Sjúkrahúsið á Akureyri
Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Akureyri
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Grundarfjörður
Vegagerðin
Reykjavík
Háskóli Íslands, lyfjafræðideild
Reykjavík
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík
Þjóðminjasafn Íslands
Reykjavík
Heilbrigðsstofnun Suðurlands
Selfoss
Heilbrigðsstofnun Suðurlands
Selfoss
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Reykjavík
Ríkislögreglustjórinn
Reykjavík
Landspítali, öldrunarlækningadeildir Reykjavík
Landspítali, líknardeild
Reykjavík
Landspítali, aðstoðarlæ. kvennad. Reykjavík
Matvælastofnun
Selfoss

sími: 511 1144

Staður

Nr.ávef
201211/069
201211/068
201211/067
201211/066
201211/065
201211/064
201211/063
201211/062
201211/061
201211/060
201211/059
201211/058
201211/057
201211/056
201211/055
201211/054
201211/053
201211/052
201211/051
201211/050
201211/049

OP

IÐ

S
HÚ

Hlýlegt og rúmgott
einbýlishús á rólegum
stað. Þetta er SG
timburhús með múrhleðslu, 4 - 5 sv.herb,
um 218,3 ferm. Skipti
gjarnan á minni eign.
Verð 44,9 m.

Hagasel 24
OP

IÐ

S
HÚ

Rúmgott, 260,7 fm.
raðhús, 3-4 sv.herb.
með aukaíbúð á barnvænum og rólegum
stað í Seljahverﬁ.
Skipti gjarnan á minni
eign eða eignum.
Verð: 47,9 m.

Jón Víkingur Sími: 892 1316 – jonvikingur@fasteign.is

Ólafur B
Blöndal lgf.
S. 6-900-811

Jón Víkingur
S. 892 1316

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.
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Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Byggingarlóð - Sætún

Einnig birt á www.naudungarsolur.is.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Framhald uppboðs á eftirfarandi eign verður
háð á henni sjálfri, sem hér segir:

• Rammasamningur um rekstrarvörur fyrir prentara,
ljósritunarvélar og faxtæki, EES útboð nr. 12947.

Röndin 13, fnr. 222-7271, 670 Kópaskeri,
Norðurþingi, þingl. eig. Rústir ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf, miðvikudaginn 28. nóvember 2012 kl. 11:00.

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

Innkaupadeild

Sýslumaðurinn á Húsavík
23. nóvember 2012.

Byggingarlóð á góðum stað í Sætúni (Guðrúnartúni).
Samþykkt byggingarmagn er um 1.800 fm. Í dag er 604 fm iðnaðarhús
á lóðinni. Staðsetning lóðar er mjög góð og stendur við Sætún og með
óhindraða sýn á Sæbrautina. Allar nánari upplýsingar gefur Jónas Örn
lögg.fasteignasali í síma 770 8200 eða jonas@tingholt.is

OPIÐ HÚS Á MORGUN

Veitingastaður í 101

Sigrún Stella
Einarsdóttir
lögg. fasteignasali
GSM 824 0610

Fannafold 50

Nánari upplýsingar
í síma 696 7070
Örn Helgason

Opið hús sunnud. 25. nóv. frá kl. 14:00 – 14:30
Sölumaður verður á staðnum. Verið velkomin!

S

Veitingastaður í miðbæ Reykjavíkur. Er staðsettur í hjarta borgarinnar í
fjölförnu húsi. Frábært tækifæri fyrir réttann aðila. Allar nánari
upplýsingar gefur Jónas Örn lögg.fasteignasali í síma 770 8200 eða
jonas@tingholt.is
Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

PIÐ

HÚ

O

MELABRAUT 9
SUNNUDAG

FRÁ 14:00-15:00
Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

130 fm efri sérhæð
3-4 góð svefnherbergi.
Dren, skólp, gluggar og gler
nýlega endurnýjað
Laus strax
Ólafur Finnbogason sölumaður tekur á
móti gestum

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

38.9 millj.

Fallegt og vel skipulagt 234,2 fm endaraðhús á þremur pöllum, ásamt
innbyggður bílskúr og óskráð rými í kjallara. Fallegur garður og stórar
útsýnissvalir. Stofan er björt með góðri lofthæð, panelklæddu lofti, sólstofu,
gegnheilu eikarparketi á gólﬁ og dyr út á stórar suð-vestur svalir. Sjónvarpshol með gegnheilu eikarparketi á gólﬁ. Eldhúsið er með fallegri sprautulakkaðri innréttingu, ﬂísum á gólﬁ og á milli skápa, keramik helluborði, ofni
og háﬁ frá Miele. Fallegt baðherbergi með hornbaðkari með nuddi, glugga,
handklæðaofni, sturtu, ﬂísum á gólﬁ og á veggjum og fallegri innréttingu úr
peruvið. Fjögur til ﬁmm svefnherbergi. Í kjallara óskráð teppalagt rými með
gluggum.Nánari upplýsingar í síma 696-7070 - Örn Helgason

Fyrirvari gerður um að deiliskipulagstillaga sem nú er í auglýsingu geti tekið breytingum.

- með þér alla leið -

MIKLABORG OG LAUGAVEGSREITIR EHF. KYNNA

Vatnsstígsreitur
Fasteignasölunni Mikluborg f.h. Laugavegsreita ehf. hefur verið falið
að leita að áhugasömum fjárfestum um áframhaldandi þróun og uppbyggingu fasteigna og lóða Laugavegsreita ehf. á Vatnsstígsreitnum í
101 Reykjavík, en um er að ræða byggingarlóð á frábærum stað í miðborginni. Á svæðinu eru mikil tækifæri til að uppbyggingar á blandaðri
byggð íbúða, verslunar og þjónustu.
Vatnsstígsreiturinn er með samþykkt deiliskipulag frá árinu 2003 en
fyrirhugaðar eru breytingar í samráði við skipulagsyfirvöld í Reykjavík.
Sá hluti Vatnsstígsreits sem stendur til boða er Suðvesturhluti reitsins
sem afmarkast af Laugaveg og Vatnsstíg. Þar eru húsin Laugavegur 33
að hluta, 33A, 33b að hluta og 35, ásamt væntanlegum byggingarrétti.
Allar nánari upplýsingar um reitina og kynningargögn veita:

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
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