
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Sölustjóri

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 21. janúar 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.

ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við
AGA, sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu
1991. Árið 1999 var AGA keypt af Linde frá 
Þýskalandi sem er eitt stærsta gasfyrirtæki 
heims með starfsemi í yfir 100 löndum 
og 50 þúsund starfsmenn. ÍSAGA ehf 
hefur aðsetur að Breiðhöfða í Reykjavík. 
Þar eru súrefnis- og köfnunarefnis 
verksmiðja fyrirtækisins, áfyllingastöð, 
skrifstofa, verslun o.fl. Einnig rekur ÍSAGA 
koldíoxíðverksmiðju að Hæðarenda í 
Grímsnesi. Þess utan er ÍSAGA ehf með 7 
afgreiðslustaði víðsvegar um landið. Hjá 
fyrirtækinu starfa um 28 manns. Nánari 
upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.aga.is

Menntunar- og hæfniskröfur

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Starfssvið

Verðbréfamiðlari

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar fyrirspurnir og 

umsóknir sem trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Virðing hf. er löggilt verðbréfafyrirtæki, 
stofnað árið 1999, sem leggur áherslu á 
að þjónusta fag- og stofnanafjárfesta. 
Félagið starfar í því skyni að veita 
viðskiptavinum sínum virðisaukandi 
þjónustu og aðstoða við uppbyggingu 
og auka fjárhagslegan styrk þeirra.

Virðing er í eigu lífeyrissjóða, tengdum 
félögum og nokkurra einstaklinga. 
Frekari upplýsingar má finna á 
heimasíðu fyrirtækisins 
www.virding.is

Starfssvið

Virðing hf. óskar eftir að ráða verðbréfamiðlara

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur

Markaðsstjóri

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 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

Rótgróin heildverslun leitar að öflugum einstaklingi til að stýra markaðsmálum fyrirtækisins

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur
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Heilsugæslulæknir 
við Heilsugæsluna Hamraborg

Laus er til umsóknar ný 100% staða heilsugæslulæknis við 
Heilsugæsluna Hamraborg frá 1. mars  2013 eða eftir nánara 
samkomulagi.

Heilsugæslan Hamraborg er í nýju húsnæði sem er í alla staði 
hið glæsilegasta. Þar eru sex stöður sérfræðinga í heimilis-
lækningum en starfssvið þeirra er m.a.:

Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heim-
ilislækningum. Ef ekki tekst að ráða lækni með sérfræði-
viðurkenningu i heimilislækningum til starfa  kemur til greina 
að ráða tímabundið almennan lækni.

Nánari upplýsingar um stöðuna veita Kristjana Kjartansdóttir 
yfirlæknir Heilsugæslunni Hamraborg,  
kristjana.kjartansdottir@heilsugaeslan.is, sími 594 0500.  

Umsóknir ásamt staðfestum upplýsingum um læknismenntun, 
læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf sendist til starfs-
mannasviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins Álfabakka 16, 
109 Reykjavík, fyrir  11. febrúar 2013.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
www.heilsugaeslan.is

Álfabakka 16
109 Reykjavík

Indverska veitingahúsið Austurlanda-hraðlestin óskar 
eftir starfsfólki í eldhús og sal, bæði í fulla vinnu og 
hlutastörf, jafnt á daginn sem á kvöldin. Hraðlestin opnar 
innan skammst nýjan veitingastað í miðbæ Reykjavíkur og 
stöðurnar miðast við vinnu þar með möguleika á vinnu og 
vaktaskiptum á hinum stöðum Hraðlestarinnar í Kópavogi 
og Spönginn Grafarvogi.  Vinsamlegast sendið inn ítar-
legar persónuupplýsingar og óskir um starf og vinnutíma á 
netfangið hradlestin@hradlestin.is

Störf hjá 
Hraðlestinni
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Vélstjóri
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa vélstjóra frá og 
með 2. apríl 2013.   Starfið felst aðallega í vélstjórn og 
viðhaldsverkefnum á dráttarbátum Faxaflóahafna sf., móttöku 
skipa og öðrum tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
• Hafi vélstjóraréttindi - VF III
• Hafi sótt námskeið í Slysavarnarskóla Sjómanna
• Hafi góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Hafi góða tölvukunnáttu

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, 
á Grundartanga og í Borgarnesi og sinna starfsmenn 
Faxaflóahafna sf. verkefnum á þeim stöðum.  Unnið er alla 
virka daga 07:00 –17:00.  
Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt VÉLSTÓRI fyrir 1. febrúar n.k.  Þar sem 
í gildi eru ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað eftir að 
umsókn fylgi sakavottorð.
Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður í síma 525 8900.

Hefur þú áhuga á starfa hjá ungu og spennandi 
fyrirtæki á sviði ferðaþjónustu á Íslandi og Grænlandi?
Hefur þú áhuga á starfa hjá ungu og spennandi  
fyrirtæki á sviði ferðaþjónustu á Íslandi og Grænlandi?

Við erum að leita að metnaðarfullum og hæfileikaríkum einstakling-
um til að slást í hópinn. Ef þú ert með brennandi áhuga á viðskiptum 
og ástríðu fyrir ferðaþjónustu, þá skaltu endilega hafa samband við 
okkur. Sendu okkur ferilskrá þína ásamt því hvað þú hefðir fram að 
færa til Iceland Unlimited á job@icelandunlimited.is.   
Umóknarfrestur er til 26.janúar nk.
Við hlökkum til að heyra frá þér!
Team Iceland Unlimited
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ALLT BRJÁLAÐ AÐ GERA 
KOMDU AÐ VINNA MEÐ OKKUR
Við þurfum kraftmikið fólk í samheldinn hóp Talsmanna

Tal hefur frá upphafi haft frumkvæði að því að bjóða nýjar þjónustuleiðir og stuðlað þannig að aukinni samkeppni á 
fjarskiptamarkaði. Hjá Tali er lögð mikil áhersla á góðan starfsanda, öfluga liðsheild ásamt hvetjandi og skemmtilegu 
starfsumhverfi.

SÖLURÁÐGJAFAR ÓSKAST
Starf söluráðgjafa er fyrir árangursdrifna einstaklinga 
með reynslu af sölustörfum. Starfið felst í að fjölga nýjum 
viðskiptavinum Tals. Söluráðgjafar Tals leggja áherslu á að veita 
faglega ráðgjöf í samræmi við fjarskiptaþarfir viðskiptavina.

Menntun og hæfniskröfur
• Farsæl reynsla af sölu er skilyrði
• Brennandi áhugi á sölu er skilyrði
• Sannfæringarkraftur og hæfni í mannlegum samskiptum eru 

nauðsynleg
• Keppnisskap og metnaður til að ná árangri í starfi
• Almenn tölvufærni æskileg
• Frumkvæði, drifkraftur og skipulagshæfni eru skilyrði
• Góð laun í boði fyrir réttan aðila og sveigjanlegur vinnutími

Frekari upplýsingar um starfið veitir: 
Arthúr Vilhelm Jóhannesson, forstöðumaður sölusviðs, í síma 
445 1646 eða á arthur@tal.is

TÆKNIFULLTRÚAR ÓSKAST Í ÞJÓNUSTUVER
Starf tæknifulltrúa gengur út á að tryggja úrlausn mála fyrir 
viðskiptavini. Leitast er við að koma til móts við þarfir, til móts 
við þarfir og óskir viðskiptavina og fara fram úr væntingum 
þeirra. Í þjónustuveri er leyst úr tæknilegum atriðum og 
fyrirspurnum viðskiptavina er varða internet, heimasíma og 
farsíma. Um er að ræða bæði fullt starf og hlutastarf.

Menntun og hæfniskröfur
• Þú verður að hafa gaman af því að veita góða þjónustu
• Þú verður að vilja umgangast fólk, hafa metnað og frumkvæði
• Þú verður að kunna á tölvur
• Það er fínt ef þú ert með stúdentspróf eða sambærilega menntun
• Það er mjög mikilvægt að þú hafir áhuga á tækni, tölvum  

og nýjungum

Frekari upplýsingar um starfið veitir:
Guðný Halla Hauksdóttir, forstöðumaður þjónustusviðs,  
á gudny.halla@tal.is

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Vinsamlegast fyllið út umsókn um störfin og látið ferilskrá fylgja  
á www.tal.is/atvinna

Umhverfið er krefjandi og spennandi og við erum skemmtileg – svona á samband að vera!

SPENNANDI STÖRF Í  BOÐI

Borg Restaurant mun opna í húsakynnum Hótel Borgar í febrúar. Erum að 

leita að metnaðarfullum og duglegum einstaklingum sem vilja taka þátt í 

ógleymanlegu ævintýri. 

Við leitum að:

Bókara
Kokkum
Þjónum (bæði í fullt starf og hlutastörf )

Umsóknir sendist á:

Bókari - Haukur / haukur@borgrestaurant.is

Kokkar - Völundur Snær / volli@borgrestaurant.is

Þjónar - Óli / oli@borgrestaurant.is 

Óskum einnig eftir metnaðarfullum, duglegum og áreiðanlegum nemum. 

Frábært vinnuumhverfi og samkeppnishæf laun í boði fyrir rétta fólkið:

     Þjónanemar hafi samband við Óla / oli@borgrestaurant.is

     Kokkanemar hafi samband við Völund Snæ / volli@borgrestaurant.is

KOKKANEMAR / ÞJÓNANEMAR

B o rg  R e s t a u ra nt  |  Pó s t h ú s s t ræ t i  7  |  s .  5 7 8 - 2 0 0 8

Skaftholt
Búseta og starf í sveit

Óskar eftir að ráða þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa til 
leiðbeiningar og aðstoðar við íbúa í daglegu lífi bæði á 
heimili og í vinnu.  Reynsla af starfi með einstaklinga með 
þroskahömlun og einhverfu er æskileg.
Leitað er að jákvæðum og framtaksömum manneskjum með 
góða hæfni í mannlegum samskiptum.
Áhugasamir sendi fyrirspurnir og/eða umsókn með ferilskrá 
á sskaftholt@gmail.com.

Á Skaftholti búa 8 einstaklingar með þroskahömlun. Starfsemin byggir á 
hugmyndafræði Rudolf Steiner.  Í Skaftholti er stunduð lífefld ræktun og land-
búnaður á félagslegum forsendum.  Hollusta, heilbrigðir lifnaðarhættir, sjálf-
bærni og jákvæð umgengni við náttúruna eru í hávegum höfð í daglegu lífi.  
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TÆKNITEIKNARI
Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir tækniteiknara á skipu-
lags- og byggingarsvið. Meðal helstu verkefna má nefna 
kortavinnslu og gerð mæliblaða og lóðablaða. 
 
Krafist er menntunar í tækniteiknun og kunnáttu í tölvu-
vinnslu með AutoCad forritinu, svo og almenn tölvukunn-
átta. Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg.
 
Um er að ræða fullt starf. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 
 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Starfs-
manna-félags Hafnarfjarðar og Launanefndar sveitar-
félaga.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um.
 
Upplýsingar um starfið veita Bjarki Jóhannesson, 
sviðsstjóri skipulags- og byggingarsviðs, og Elsa 
Jónsdóttir tækniteiknari í síma 585 5500.
 
Umsóknum skal skila til skipulags- og byggingarsviðs 
Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, eigi síðar en  
31. janúar n.k.

Fjármálafulltrúi óskast  
í hlutastarf

UNICEF á Íslandi (Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna) leitar 
að ábyrgum og samviskusömum fjármálafulltrúa í hlutastarf. 
Um er að ræða framtíðarstarf. Starfið felst einkum í vinnu 
við fjármála- , launa-, birgða- og sölubókhald.

Gerð er krafa um almenna menntun og góða þekkingu á og 
reynslu af notkun DK og Ax bókhaldskerfa, sem og af notkun 
Word og Excel. Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
Frekari upplýsingar veitir Dröfn Guðmundsdóttir, 
fjármálastjóri UNICEF, í síma 552 6302 á milli 9–12 alla virka 
daga. Umsóknir með ferilskrá berist til UNICEF á netfangið 
drofn@unicef.is eigi síðar en 28. janúar nk.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að leggja sig alla fram 
í starfi. Viðkomandi verða að hafa ríka þjónustulund, vera útsjónarsamir, heiðarlegir, hafa 
gott auga fyrir gæðum og vera tilbúnir til að taka þetta auka skref sem þarf til að gera 
gestinn ánægðan.

Á Radisson BLU Hótel Sögu störfum við eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju. 
Við erum sterk liðsheild sem setjum metnað okkar í fagleg vinnubrögð.

SKRÁÐU NAFN ÞITT Á SPJALD SÖGUNNAR

Helstu verkefni:
• Allur daglegur rekstur eldhúss
• Pantanir
• Starfsmannahald eldhúss

Menntun og hæfni:
• Meistararéttindi
• Rík þjónustulund
• Heiðarleiki
• Íslensku- og enskukunnátta skilyrði. 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Mikil samskiptahæfni og sveigjanleiki

YFIRMATREIÐSLUMEISTARI 
Erum að leita eftir matreiðslumeistara í fullt 
starf. Yfirmatreiðlsumeistari hefur yfirumsjón 
með veislueldhúsi og veitingastaðnum Skrúði. 

Menntun og hæfni:
• Menntaður matreiðslumaður
• Rík þjónustulund
• Heiðarleiki
• Íslensku- og enskukunnátta skilyrði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Mikil samskiptahæfni og sveigjanleiki

MATREIÐSLUMAÐUR
Erum að leita eftir matreiðslumanni 
á vaktir í veislueldhús.  

Radisson BLU Saga Hotel  • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland

Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir, starfsmannastjóri,
í síma 525 9803. Umsóknarfrestur er til 21. janúar 2013 
og eru umsækjendur beðnir að senda umsókn á netfangið: 
anna.jonsdottir@radissonblu.com.
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Óskum eftir að ráða vanan prentara. Um er að ræða 
starf við prentun límmiða og plastfilmu í verksmiðju 

Pmt. Eingöngu fagmaður sem er vandvirkur, stundvís, 
hefur góða reynslu við prentun og er þægilegur 

í umgengni kemur til greina. Starfsreynsla við flexó-
prentun eða prentun límmiða er æskileg.

 
Umsóknir og/eða fyrirspurnir sendist á oddur@pmt.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

VANUR PRENTARI

AFGREIÐSLUSTARF
Afgreiðslustarf í verslun okkar í Smáralind felst í því að afgreiða 
viðskiptavini og sinna öðrum verkefnum sem til falla í versluninni.

Við gerum þær kröfur til starfsmanna okkar að þeir séu snyrtilegir, 
jákvæðir, stundvísir og með mjög ríka þjónustulund.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
aslaug@lifoglist.is
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Laus störf í leikskólum hjá  
Skólum ehf

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

• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir 
 leikskólans 
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og  
 umhyggjusömum samskiptum 
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun 
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram  
 um að velja sér jákvæð viðhorf í dagsins önn. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Ungbarnaleikskólinn Ársól í  
Reykjavík

Auglýsir eftir: 

• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% stöðu 

Ungbarnaleikskólinn Ársól er 2ja deilda leikskóli 
með 48 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Berglind Grétarsdóttir leikskólastjóri, sími 
563-7730.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
http://www.leikskolinn.is/arsol/

Heilsuleikskólar Skóla eru:
Hamravellir Hafnarfirði, Háaleiti Ásbrú

Reykjanesbæ, Kór Kópavogi, Krókur Grindavík og
Ungbarnaleikskólinn Ársól Reykjavík.

JOB REFERENCE: 12/12

Start date:  
Spring/summer 2013

Deadline for application: 
31 January 2013
Interviews: February 2013 

Application must be filled in and
sent online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

EFTA Surveillance Authority webpage:  
www.eftasurv.int 

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway with the law of the European Economic Area (EEA),
enabling those countries to participate in the European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers
that correspond to those of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. The
Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.  

(A) Officer – Transport 
One position will be assigned to the
Directorate’s Transport unit, which is
responsible for monitoring the EEA
EFTA States’ implementation and
application in the EEA Agreement in
the field of transport, inter alia relating
to maritime- and aviation security. The
successful candidate will undertake
general case handling, e.g. drafting
decisions, handling complaints,
examining implementation of EEA
legislation and carry out transport
security inspections. The position will
require frequent travel and a security
clearance. Knowledge of shipping- and
maritime law is desirable.

(B) Officer - General Internal Market
The other position will be assigned to
the Directorate’s General Internal
Market unit, which is responsible for
surveillance of the EEA EFTA States
application and implementation of
internal market law other than
transport or food safety. Advanced
knowledge of Internal Market Law (four
freedoms in particular) is an essential
requirement for this position. The
successful candidate will undertake
general case handling, in particular
drafting legal opinions, handling
complaints, leading infringement
proceedings and examining
implementation of EEA legislation.  

Essential Skills 
for both positions:

University degree within relevant
field, preferably with a post-
graduate degree in European law,
Good knowledge of the general
framework of the EEA or EU law and
familiarity with the functioning of
the European Economic Area, and
the EFTA States,
Relevant working experience in
private and/or public sector,
Knowledge of the Norwegian legal
system and ability to communicate
in Norwegian,
Excellent command of written and
spoken English,
Computer literacy,
Ability to work both independently
and in a team in an international
environment.

Performance Indicators:
Subject matter knowledge, analytical
skills and problem solving capacity,
quality and result orientation,
compliance with internal rules,
processes and instructions, autonomy,
motivation, personal efficiency and
initiative.

Conditions:
The position is placed at grade A4 of
the salary scale, starting at 
€ 83.386,68 per year. Depending on,
inter alia, family status, allowances
and benefits apply.  Favorable tax
conditions apply.  
Overview of conditions at: http://
www.eftasurv.int/about-the-
authority/vacancies/recruitment-
policy.

Type and duration of appointment:
fixed-term three years contract. 
Job title : Officer.  
If considered desirable and in the
Authority’s interest, an additional three
years contract may be offered. 

Role description:
The Authority is seeking two case handlers for its Internal Market Affairs
Directorate.  For both positions applicants must display good knowledge of
general EEA law in combination with knowledge about the EFTA States.

Questions regarding the post may be posed to Mrs Astridur Scheving-Thorsteinsson, Deputy Director (Transport law), 
at +32 (0)2 286 18 79 and Mr Bernhard Zaglmayer, Deputy Director (General internal market law), at +32 (0)2 286 18 85.

Questions regarding the recruitment process may be posed to Ms Sophie Jeannon, HR Assistant, at +32 (0)2 286 18 93.

Internal Market Affairs Officers  

STÆRSTA TÍMARITAÚTGÁFUFÉLAG Á ÍSLANDI
RITAÚTTTTGGGGÁFURITTTAÚAÚTTTTTGGGÁGÁFURITTAAÚTTRITTTTTAAÚÚTTTTTTTTTTTGGGGGGGÁÁFUFÉGGGGGÁÁFUFÉLL
AUGLÝSIR EFTIR 

BIRTÍNGUR ÚTGÁFUFÉLAG | LYNGÁSI 17 | 210 GARÐABÆ | S: 515-5500 | WWW.BIRTINGUR.IS

Áhugasamir sendið umsókn strax á arnithor@birtingur.is

SAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGAGAGAGAGAGAGAGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGAAAGGAGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ÖÖÖÖÖÖÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖÖÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖÖLÖLÖÖLÖLÖLLÖLÖÖLÖÖLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

AAUAUGUGAAUUGGAA GG ÝLÝÝSÝSLÝL SÝÝ RRRRSS RUU IIRAUGLÝSIR EFTIRAAUAUGLÝÝÝSIR EFTIR 

AUGLÝSINGASTJÓRA

Birtíngur útgáfufélag er umfangsmesta tímaritaútgáfa 
landsins og er í mikilli sókn. Fyrirtækið gefur út 9 
tímarit og ýmis sérrit, en þau eru Gestgjafinn, Hús 
og híbýli, Heilsan, Júlía, Mannlíf, Nýtt líf, Sagan öll, 
Séð og Heyrt og Vikan. Markmið Birtíngs er að bjóða 
upp á ánægjulega skemmtun og afþreyingu fyrir alla 
fjölskylduna með útgáfu vandaðra tímarita þar sem 
allir finna eitthvað við sitt hæfi.

Hæfniskröfur

Hressleiki
Hæfni í mannlegum samskiptum
Áhugi á markaðsmálum
Sjálfstæði
Söluhæfileikar

Umsóknarfrestur er til 21 janúar 2013.

Ertu hress og hefur áhuga á sölu- og markaðsmálum?
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Suðurlandsbraut 30 - sími 588 3031 - www.stra.is

Óskum eftir að ráða “matgæðing”/matráð

Matráður

Við leitum að

Umsóknarfrestur 21. janúar

Guðný Harðardóttir

stra@stra.is - www.stra.is

, til að annast létta
matseld fyrir Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins.

hefur umsjón með rekstri mötuneytis og matreiðir daglega
léttar máltíðir fyrir starfsmenn lífeyrissjóðsins. Viðkomandi hefur jafnframt
umsjón með daglegum innkaupum og frágangi auk annarra þeirra starfa
er til falla hverju sinni.

reglusömum og traustum aðila með marktæka reynslu af
sambærilegum störfum. Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum
samskiptum, snyrtimennsku, sjálfstæði í vinnubrögðum og framtaksemi í
starfi.

er til og með nk. Gengið verður frá
ráðningu fljótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.

veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl.13-
15 alla virka daga. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi
gögnum til sjá nánar á .www.stra.is

Matarást í hádeginu !

Starfsmenn óskast!
Óskum eftir sölumanni á varahlutum, verður að 
vera vanur umsýslu með varahluti .

Óskum eftir viðgerðarmanni á vélaverkstæði 
verður að vera vanur viðgerðum á stærri tækjum.

• Íslenska og bílpróf skilyrði.

• Umsóknir sendist á: 
hinrik@velavit.is

• Eða á staðnum,  
Skeiðarási 3.

Saumakona óskast
Vantar saumakonu til starfa sem fyrst. Hlutastarf jafnt sem 

fullt starf kemur til greina. 
Umsóknir sendist á Halldor@lystadun.is fyrir 17 janúar. 

Árleynir 2-8, 112 Reykjavík Sími 522 9000 Fax 522 9111 www.nmi.is

Markmið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
er að styrkja samkeppnisstöðu íslensks 
atvinnulífs og auka lífsgæði með 
þekkingaruppbyggingu á grundvelli 
rannsókna og þróunar. Öflug tækniþróun, 
þjónusta og yfirfærsla þekkingar til 
fyrirtækja og frumkvöðla á sviði efnis-, líf- 
og orkutækni er mikilvægur þáttur í starfi 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur með nýjar 
víddir inn í íslenskt samfélag - í þína þágu og 
þágu atvinnulífsins.

Verkfræðingur
óskast til starfa við prófanir, rannsóknir og 

vöruþróunarverkefni innan Efnis-, líf- og orkutækni 

hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Starfssvið
Starfið felur í sér efnisprófanir og rannsóknir í 

jarðhitaumhverfi, tjónagreiningar og ráðgjöf til 

viðskiptavina.

Hæfniskröfur
• Viðeigandi framhaldsmenntun í verkfræði 

• Þekking á tæringu, málmþreytu og 

burðarþoli æskileg

• Góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund 

Umsóknarferli
Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem 

körlum. Umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk. 

Umsóknir skal senda til Nýsköpunarmiðstöðvar 

Íslands merktar:

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Starfsumsókn – Verkfræðingur

Árleynir 2-8

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Þorbjörnsson, 

framkvæmdastjóri Efnis-, líf- og orkutækni á 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (ingo@nmi.is) í síma: 

522-9000.

Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á að taka 
þátt í áframhaldandi uppbyggingu öflugrar viðskiptadeildar. Deildarforseti ber ábyrgð á 
rekstri deildarinnar og leiðir akademískt starf hennar. Deildarforseti heyrir undir rektor og 
situr í framkvæmdastjórn Háskólans í Reykjavík.

LEITAÐ ER AÐ EINSTAKLINGI MEÐ: 
 Hæfni til að vinna að stefnumótun og uppbyggingu liðsheildar.
 Doktorspróf á sviði viðskiptafræði eða skyldra greina.
 Reynslu af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.
 Reynslu af rannsóknum og kennslu á háskólastigi.
 Hagnýta reynslu úr atvinnulífi eða af samstarfi við atvinnulífið.
 Reynslu af alþjóðlegum vettvangi.

 
Innan viðskiptadeildar er fengist við kennslu og rannsóknir í viðskiptafræði og sálfræði. Boðið er upp á nám á 
BSc, MSc og PhD stigi. Deildin er sú eina sem hefur alþjóðlegar gæðavottanir á viðskiptanámi á Íslandi og er 
í fremstu röð í rannsóknum. Um 800 nemendur stunda nám við deildina og eru fastir starfsmenn tæplega  
40 talsins. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Kristinn Jónsson, rektor (ari@hr.is), sími 599 6200.

Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík, skrifstofu rektors, á netfangið appl@ru.is, fyrir 31. janúar 
2013. Fylgigögn má senda til Háskólans í Reykjavík, Menntavegi 1, 101 Reykjavík, merkt „Starf deildarforseta“. 
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir 
einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. 

Akademískar deildir skólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild.
Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð 
er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu.

Nemendur háskólans eru um 3200 í fjórum deildum og starfa rúmlega 200 fastir starfsmenn við skólann auk 
fjölda stundakennara.

FORSETI VIÐSKIPTADEILDAR

www.hr.is
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Verkfræðingar - tæknifræðingar, á sviði burðarvirkja

Laust starf í heimahúsi
Fjölskylda í Reykjavík óskar eftir starfsmanni til að hjálpa til á heim-
ilinu. Viðkomandi þarf að hafa reynslu og ánægju af að gæta barns, 
elda og hjálpa til við almenn heimilisstörf (ekki þrif). Meðmæli óskast. 
Um er að ræða fullt starf og viðkomandi þarf að vera reyklaus. Tungu-
málabakgrunnur má vera íslenskur, enskur eða spænskur. Áhuga-
samir sendi upplýsingar um sig og fyrri störf á guliklettur@gmail.com

H
ug

sa
 s
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!

Primera Air is looking for 3-5 team members to join our 
Operations Control Center (OCC) in Kópavogur, Iceland. 
The positions are seasonal for a short term contract of  
5 months as of 01 April 2013. For experienced candidates, 
later start date and earlier end date is a possibility. 

You might be the person we are looking for if you are 
enthusiastic about the aviation industry. You must be 
willing to work shifts and tackle challenging situations. 

FLIGHT OPERATIONS COORDINATORS 
SUMMER 2013

Primera Air | Hlíðasmári 12 | 201 Kópavogur | S. 527 6000 | Fax. 527 6001 | primeraair.com

AREAS OF RESPONSIBILITY
The Flight Operations Coordinator is responsible for daily flight planning 
and overall operational control of the Primera Air fleet as well as per-
forming other duties as necessary.

PERSONAL SKILLS
-  Have good communication and computer skills.

-  Be able to work both independently and as part of a team.

-  Have the ability to multi task and work in a fast paced, demanding 
environment.

-  Be fluent in both spoken and written English.

QUALIFICATIONS
-  Be able to work shifts including nights, weekends and holidays.

  and   

-  Have completed or scheduled to have completed; written commercial 
pilot exam or dispatcher license exam by 07 June 2013.

 or

-  Have airline operations experience and/or education in airline 
operations.

  or

-  Have experience and/or education in operations control of complex 
processes (such as in manufacturing or transportation) and a keen in-
terest in aviation, demonstrated by at least a private pilot certificate.  

Application deadline is before end of 27 January 2013. 
Please apply online on our webpage www.primeraair.com under job opportunities 

Vantar þig aukatekjur?
Alþjóðlegt fyrirtæki  með áratuga reynslu leitar eftir jákvæðu 
ábyrgðarfullu fólki, sem getur unnið  sjálfstætt.
Miklir framtíðarmöguleikar, sveigjanlegur vinnutími  og stuðningur.   
Möguleiki á að starfa erlendis.  
Fullt starf eða hlutastarf. Góðir tekjumöguleikar  frá  50 þús. til 600 
þús. á mánuði.
Hafið samband í síma 696 1012  eða  sendið email á  
fullkominndagur@gmail.com

Vilt þú komast í fasteignabransann ?
Við leitum að öflugum sölumanni sem er tilbúinn að  
takast á við spennandi sölumannsstarf og getur hafið störf 
strax. Ef þú ert vel skiplagður, hefur góða framkomu og ert 
lausnarsinn aður þá er þetta rétta starfið fyrir þig. Árangurs 
tengd laun. 

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett.is 
merkt ,,Sölumaður-1201“.

Laust starf hjá Olíudreifingu ehf.

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftir-
farandi störf á Þjónustudeild í Reykjavík.  

Um framtíðarstörf er að ræða.

Vélstjóra / vélvirkja
Fjölbreytt störf við uppsetningu og viðhald á 
tækjabúnaði.
Æskileg reynsla í viðhaldi vélbúnaðar.

Bílaviðgerðir
Leitað er að bifvélavirkja, vélvirkja eða einstak-
lingi vönum vinnu við viðhald stórra tækja. Fjöl-
breytt starf við viðhald og viðgerðir á bifreiðum 
og flutninga- og afgreiðslutækjum ásamt búnaði 
þeirra.

Allar nánari upplýsingar veita:
Árni Ingimundarsson forstöðumaður
Simi: 550 9940 arni@odr.is
Sæþór Árni Hallgrímsson þjónustustjóri
Sími: 550 9958 saethor@odr.is

Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að 
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á
www.oliudreifing.is

Óskar eftir leikskólakennara frá og með miðvikudeginum  
6. febrúar.
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi þekkingu og /eða áhuga 
á mennspeki Rudolfs Steiner sem liggur til grundvallar 
Waldorfuppeldisfræðinni.

Vinsamlegast sendið umsókn á ylur@simnet.is eða hafið 
samband í síma 661 7750/844 7461
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Við leitum að öflugum aðila í starf kerfisstjóra IP símkerfa og 
samskiptalausna í nethóp tækniþjónustu.

Á upplýsinga- og tæknisviði Arion banka starfar öflugt teymi sem vinnur 
eftir viðurkenndri aðferðafræði á borð við Agile, Scrum, Kanban og ITIL. 
Mikil áhersla er lögð á arkitektúr í verkefnum. Þau verkefni sem unnið er 
að eru flókin, stór á landsvísu og gríðarlega spennandi. Miklar kröfur eru 
því gerðar um metnað í starfi og fagleg vinnubrögð til að ná fram góðum 
árangri. 

Ef þig langar að vinna í framsæknu og krefjandi viðskiptaumhverfi þar 
sem unnið er saman í markvissri teymisvinnu, gætir þú átt heima í okkar 
frábæra liði. Við leitum að fólki sem hefur góða samskiptahæfileika, 
mikla þjónustulund, getur unnið sjálfstætt og hefur frumkvæði og    
skipulagshæfileika.

Helstu verkefni
 Rekstur IP símkerfa
 Þróun samskiptalausna
 Rekstur eftirlitsmyndavéla
 Almennt viðhald Cisco netkerfa

Hæfniskröfur
 Menntun sem nýtist í starfi
 Reynsla af rekstri  Cisco IP símkerfa skilyrði
 Reynsla af rekstri Cisco netkerfa æskileg
 Forritunarþekking kostur
 Almenn reynsla af rekstri tölvukerfa

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Örn Kærnested, forstöðumaður 
tækniþjónustu, sími 444 7225, bjarni.kaernested@arionbanki.is og 
Brynja B. Gröndal mannauðsstjóri, sími 444 6386, 
brynja.grondal@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2013.

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsækjendur sæki um starfið á vef bankans www.arionbanki.is/starf 

KERFISSTJÓRI IP SÍMKERFA
OG SAMSKIPTALAUSNAStígamót leita að jákvæðum og 

kraftmiklum einstaklingum til 
starfa

Verkefnið snýst um að sinna kynningarstörfum og úthringing-
um í þeim tilgangi að bjóða fólki að gerast styrktaraðilar.

Um er að ræða hlutastarf sem unnið er á kvöldin mánudaga til 
fimmtudaga og síðdegis á sunnudögum. Leitað er eftir opnu og 
traustu fólki sem er sjálfstætt í vinnubrögðum.

Áhugi og þekking á starfi og málstað Stígamóta er kostur.  
Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá og umsókn á  
thora@stigamot.is.

Nánari upplýsingar í síma 562-6868. 
Umsóknarfrestur er til 18. janúar en ráðningarferlið hefst 
strax og er því óskað eftir að umsóknir berist sem fyrst.

Framreiðslunemar,
matreiðslunemar

og hjálp í sal
Veitingahús Perlunnar leitar að fram-
reiðslunemum og matreiðslunemum

ásamt hjálp í sal. 

Atvinna í boði

Afgreiðslustarf í kaffiteríu
Fullt og ½ starf í boði

Vaktavinna

Vantar framreiðslunema

www.perlan.is

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Spennandi störf 
Leikskólasérkennari í leikskólann Baug
Leikskólakennari í leikskólann Núp
Aðstoðarmaður í eldhús í leikskólann Sólhvörf
Starfsmenn á heimili fatlaðs fólks í Kópavogi
Starfsmaður á hæfingarstöð 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 

� � � � �

� �
�������� � � �

LAUGARDAGUR  12. janúar 2013 11



| ATVINNA | 

 Forritari 

PIPA
R

\
TBW

A
 

 SÍA
13

0139

Um er að ræða starf forritara fyrir innri vef Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri, 
Landbúnaðarháskóla Íslands og Háskólans á Hólum, sem gengur undir nafninu „UGLA“.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín.

Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu hugbúnaðarteymi sem þróar fjölbreyttar 
og sérhæfðar hugbúnaðarlausnir fyrir háskólasamfélagið.

Reiknistofnun býður góða vinnuaðstöðu við Sturlugötu, gott mötuneyti og gefandi 
starfsumhverfi.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu máli. 
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun er kostur.
Mögulegt er að nýr starfsmaður geti sinnt starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

Nánari upplýsingar veitir: 
Ragnar Stefán Ragnarsson, deildarstjóri hugbúnaðarþróunar hjá Reiknistofnun 
Háskóla Íslands, í síma 525 4221, netfang: ragnarst@hi.is.

Umsóknir skal senda til starfsmannasviðs Háskóla Íslands, 
Aðalbyggingu við Suðurgötu, 101 Reykjavík, eða á netfangið 
starfsumsoknir@hi.is, merkt HI13010079. 

Umsóknarfrestur er til 28. janúar 2013. 
 

Viðhaldsstjóri
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 viðhaldsstjóra fyrir fiskeldis-
stöð fyrirtæksins frá og með janúar 2013.  
Starfið felur m.a. í  sér að framfylgja viðhalds- og verk-
áætlunum, þjálfa starfsmenn, hafa eftirlit með öryggis-
búnaði og sjá um daglegt viðhald húsnæðis, véla og tækja.

Hæfniskröfur: 
- Rafmagns- eða vélfræði
- 4 ára reynsla af viðhaldi.
- Góð enskukunnátta. 
- Haldbær tölvuþekking.

Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2013.
Umsókn sendist á íslensku og ensku á netfangið  
ssficeland@stolt.com

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum  einstakling 
í sölustarf á VARMA ullar- og mokkavörum.
 
Hæfniskröfur:
• Metnaður, drifkraftur og jákvæðni
• Skipulagshæfni og geta unnið sjálfstætt
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og/eða reynsla af sölustörfum
• Bílpróf og almenn tölvukunnátta nauðsynleg
 
Starfsvið/ábyrgð
• Heimsóknir til núverandi viðskiptavina
• Söluferðir út á land bæði dagsferðir og lengri ferðir
• Efling viðskiptatengsla ásamt öflun nýrra viðskiptasam  
 banda og eftirfylgni.
• Framsetning í verslunum 
• Öflun upplýsinga um markaðinn og þátttaka í skipulagningu  
 sölumála á starfsvæðinu í samvinnu við sölustjóra.
• Önnur verkefni er tengjast sölu- og markaðstarfi
• Starfssviðið er Vesturland og Suðurland að Höfuðborgar  
 svæðinu meðtöldu.
 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á Íslandi. 
Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth of Iceland, ásamt 
hönnunarlínunni Blik. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa 
og nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar og 
vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll framleiðsla fer fram á Íslandi. 
Umsvif fyrirtækisins eru í stöðugri aukningu og  og leitum við því að 
einstakling sem hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbygg-
ingu á þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig  www.varma.is og á 
Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Umsóknir sendist á 
birgitta@varma.is fyrir 
22. janúar.  
Öllum umsóknum 
verður svarað.
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Nánari upplýsingar eru á heimasíðu 
Íslenskra Fjallaleiðsögumanna ehf.
www.fjallaleidsogumenn.is 

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn ehf. 
leita að skipulögðum og jákvæðum 
einstaklingum til starfa á eftirtöldum sviðum:
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Starfs- og ábyrgðarsvið 
• Áætlanagerð 
• Kostnaðareftirlit 
• Yfirumsjón með bókhaldi 
• Undirbúningur samningsgerðar 
• Þróun og stjórn mannauðsmála 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Háskólamenntun er skilyrði 
• Reynsla af fjármálastjórnun 
• Góð bókhalds- og Excel-kunnátta er skilyrði 
• Mjög góð samskiptafærni 
• Reynsla og áhugi á mannauðsmálum 
• Nákvæm og skipuleg vinnubrögð 

Fjármála- og mannauðsstjóri 
Barnaverndarstofa óskar eftir að ráða fjármála- og mannauðsstjóra 
vegna skipulagsbreytinga. Starfið er fjölbreytt og krefjandi og mun þróast 
í takt við breytingar á starfsemi stofnunarinnar.

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

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir  
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til  
27. janúar nk. 

Umsókn óskast fyllt út á  
www.hagvangur.is. Umsókn 
skal fylgja ítarleg starfsferilskrá 
ásamt kynningarbréfi þar sem 
fram komi helstu upplýsingar 
um færni í starfi. 

Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir yfirstjórn velferðarráðherra. 
Barnaverndarstofa annast stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til. Stofan skal vinna 
að samhæfingu og eflingu barnaverndarstarfs í landinu og vera ráðherra til ráðgjafar 
um stefnumótun í málaflokknum. Meginverkefni Barnaverndarstofu greinast í tvö svið. 
Annars vegar margvísleg viðfangsefni sem lúta að starfsemi barnaverndarnefnda 
sveitarfélaga. Hins vegar yfirumsjón og eftirlit með rekstri sérhæfðrar þjónustu og 
úrræða fyrir börn. Sjá nánar á www.bvs.is. 

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf eigi síðar en 1. apríl 2013. Um er að ræða fullt starf sem heyrir beint undir forstjóra Barnaverndarstofu.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum  
(biologics) og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. 
Starfsemin er GMP vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir  
samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. af FDA í USA.

Starfssvið: Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald
Hæfniskröfur: Góð skrif- og málfærni í íslensku, samskipta-
hæfileikar, sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.  
Reynsla af lyfja- eða matvælaframleiðslu er kostur
Menntunarkröfur:  Æskilegt er að umsækjandi hafi 
stúdentspróf, iðnpróf eða sambærilegt

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á arnthor@isteka.com.  
Umsóknarfrestur er til 23. janúar 2013

Starf í framleiðsludeild
Sérfræðingarnir munu starfa innan öflugs hóps 
sérfræðinga að verkefnum stofnunarinnar tengt 
loftslagsmálum þar sem lögð er áhersla á samvinnu 
innan hópsins. Mikil samskipti eru við evrópskar 
og alþjóðlegar stofnanir.
Ítarlegri upplýsingar um störfin,  hæfniskröfur 
og umsóknarfrest er að finna á starfatorg.is og 
http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið 
ust@ust.is eigi síðar en 28. janúar 2013. Í umsókn 
skal koma fram um hvort starfið er sótt um.
Sjá nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun á 
www.umhverfisstofnun.is

Akureyri - Egilsstaðir - Ísafjörður - Mývatn - Patreksfjörður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

LOFTSLAGSMÁL - VIÐSKIPTAKERFI LOSUNARHEIMILDA

Hjá Umhverfisstofnun eru laus til umsóknar tvö störf sérfræðinga á sviði 
loftslagsmála og viðskiptakerfis með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda.

Njótum umhverfisins og stöndum vörð um það saman

Helstu verkefni: 
• Stuðningur, ráðgjöf og hvatning fyrir einstaklinga 
• Upplýsingaöflun og mat samkvæmt 
   viðurkenndum aðferðum
• Umsjón, eftirfylgni og leiðsögn varðandi 
   endurhæfingaráætlanir einstaklinga, í samstarfi 
   við fagaðila
• Samstarf við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir  
   vegna verkefnisins

Helstu hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda sem nýtist 
   í starfi (t.d. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði, 
   eða sjúkraþjálfunar )
• Víðtæk reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar 
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Áhugi á að vinna með einstaklingum og geta til að skilja og setja sig  
   inn í mismunandi aðstæður
• Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð
• Geta til að koma frá sér efni í ræðu og riti
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar
Verkalýðsfélagið Hlíf í Hafnarfirði leitar að ráðgjafa til að starfa á sviði 
starfsendurhæfingar. Um er að ræða samvinnuverkefni Verkalýðsfélagsins 
Hlífar og VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs. 

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

Upplýsingar veita:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Vaka Ágústsdóttir  
vaka@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 20. janúar nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is 

Ráðgjafinn mun halda utan um starfsendurhæfingarmál einstaklinga sem eru með skerta vinnugetu vegna 
slysa eða sjúkdóma, í þeim tilgangi að aðstoða þá við að auka vinnugetu sína og varðveita vinnusamband 
þeirra. Um er að ræða mjög krefjandi starf í umhverfi sem er enn í mótun og uppbyggingu. Upplýsingar um 
starf ráðgjafa og starfsemi VIRK er að finna á heimasíðu VIRK www.virk.is.  
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ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

   

Óskum að ráða öflugan sölufulltrúa og vörustjóra. Við leitum að kraftmiklum einstaklingi 
með jákvætt viðmót, skipulagshæfileika og metnað til að ná árangri í starfi.  
Góð reynsla af sölu- og markaðsmálum æskileg.

 Starfssvið

 Menntun, eiginleikar og hæfniskröfur

eirberg.is

Eirberg ehf. er innflutnings- og þjónustufyrirtæki sem hefur á að skipa fagmenntuðu starfsfólki. Markmið okkar eru að 
efla heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að hagræði og vinnuvernd.

Hjúkrunarfræðingur óskast 
til sölu- og markaðsstarfa
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Markaðsstofa Suðurnesja er sjálfseignarstofnun sem starfar náið með 
Heklunni, atvinnuþróunarfélagi Suðurnesja, ferðaþjónustufyrirtækjum, 
stuðningsstofnunum og sveitarfélögum á Suðurnesjum að markaðssetningu 
svæðisins, eflingu ferðaþjónustu, fjölgun ferðamanna og lengingu dvalar 
þeirra  með heildarhagsmuni atvinnulífsins og samfélagsins á Suðurnesjum 
að leiðarljósi.

Við leitum að drífandi markaðsmanni
Markaðsstofa Suðurnesja leitar að metnaðarfullum og öflugum verkefnastjóra markaðsmála sem hefur 
metnað og áhuga á ferðaþjónustu.

 Helstu verkefni:
o Dagleg stjórnun og rekstur Markaðsstofu Suðurnesja
o Gerð verkefna- og fjárhagsáætlana í samvinnu við stjórn  
 og hagsmunaðila
o Frumkvæði og umsjón með kynningar- og markaðs- 
 málum 
o Samskipti við hagsmunaðila, samstarfs- og stuðnings- 
 stofnanir  
o Skipulagning og þátttaka í sýningum og ráðstefnum  
 innanlands og erlendis
o Umsjón með heimsóknum blaðamanna og ferðaskrif- 
 stofa
o Yfirumsjón með vefsíðu og samfélagsmiðlum Markaðs- 
 stofunnar

 Menntunar- og hæfniskröfur:
o Háskólamenntun sem nýtist í starfi
o Reynsla af markaðs- og kynningarmálum mikilvæg
o Metnaður í starfi ásamt leiðtoga – og skipulagshæfi- 
 leikum
o Mjög góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
o Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig á  
 þessum málum (önnur tungumál kostur)
o Góð tölvukunnátta og þekking á notkun samfélagsmiðla

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar n.k.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skal senda til Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum/Heklunnar, Skógarbraut 945, 235 Reykjanesbæ, merktar 
„Markaðsstofa Suðurnesja – Verkefnastjóri“.

Allar frekari upplýsingar gefur Ásbjörn Björgvinsson abbi@arcticgolf.is og  Berglind Kristinsdóttir berglind@sss.is.

Meiraprófsbílstjóri
Olíudreifing óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra 
staðsettan á Reyðarfirði til framtíðarstarfa. Um 
fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint 
á vinnuvélar, tanka og skip og vinnu í birgðastöð. 
Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á nám-
skeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR rétt-
indi.  Nánari upplýsingar veitir Guðjón Páll Jóhanns-
son í síma  550 9910.

Umsóknir sendist á akureyri@odr.is fyrir 21. janúar.

Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða.  

Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast 
á www.oliudreifing.is

Áhugasamir sendi ferilskrá l:  
 
Francois Froment, 
Framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar  
francois@remake.is 
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Bemanning Nord AS is a Norwegian staffing and 
recruitment company, in addition to traditional 
temporary - and recruiting service specializing in 
the hiring of foreign workers to the building - and 
construction industry.

We are currently recruiting:
 • Carpenters
 • Electricians
 • Ventilation workers
 • Plumbers
 • Roofers
 • Mobile crane drivers
 • Precast concrete erectors

To apply or for more information contact 
Thomas Tømmerås or Petter L Danielsen, 
telephone +47 46632775, +47 97580850
E-mail: Thomas@benord.no or pda@benord.no 

www.adventures.is

Ævintýraleg 
störf í boði!
Söluráðgjafi (General travel sales)
Um starfið

• Sala á þjónustuleiðum fyrirtækisins
• Upplýsingagjöf til viðskiptavina
• Móttaka pantana og utanumhald
• Símsvörun og skráningar
• Samskipti og miðlun upplýsinga
• Um er að ræða dag – og kvöldvinnu eftir vaktafyrirkomulagi
• ATH: Leitað er að fleiri en einum starfsmanni 

Hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Samskipta – og söluhæfileikar
• Góð þekking á staðarháttum á Íslandi
• Reynsla af ferðalögum innanlands og erlendis
• Geta til að starfa í hópi
• Tölvukunnátta
• Tungumálakunnátta - enska skilyrði og þriðja tungumál er kostur
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Snyrtimennska og góð framkoma
• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg

Leiðsögumenn (Adventure guides)
Um starfið

Leitað er að starfsmanni í hefðbundin, og fjölbreytt, leiðsögumannastörf í ævintýraferðir 
á vegum fyrirtækisins. Leitað er að fleiri en einum starfsmanni fyrir starf leiðsögumanns. 

Hæfniskröfur
• Menntun og starfsreynsla sem nýtist í starfinu
• Tungumálakunnátta – enska skilyrði og þriðja tungumál er kostur
• Meiraprófsréttindi eru kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á ferðaþjónustu og reynsla af ferðalögum innanlands og erlendis
• Hæfni til að starfa í hópi og leiða hópastarf

Sala á sérferðum (Specific sales)
Um starfið

• Sala hópferða og sérsniðinna ferða fyrirtækisins
• Þjónusta við viðskiptavini
• Aðstoð við hönnun ferða og áætlanagerða
• Samskipti við erlenda og innlenda söluaðila
• Upplýsingagjöf og miðlun
• Skráningar og utanumhald
• ATH: Leitað er að fleiri en einum starfsmanni

Hæfniskröfur
• Nokkurra ára starfsreynsla sem nýtist í starfinu
• Menntun sem nýtist í starfinu
• Rík þjónustulund og góðir söluhæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á ferðaþjónustu og reynsla af ferðalögum innanlands og erlendis
• Hæfni til að starfa í hópi
• Tölvukunnátta
• Tungumálakunnátta – enska er skilyrði og þriðja tungumál kostur
• Nákæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og drifkraftur

Framkvæmd ferða (Trip preperation and packing)
Um starfið

• Umsjón með undirbúningi ferða og pökkun fyrir ferðir
• Umsjón með lager og búnaði
• Pantanir og birgðahald
• Mikil samskipti við viðskiptavini og samstarfsfólk
• ATH: Leitað er að fleiri en einum starfsmanni

Hæfnikröfur
• Mikil nákvæmni og geta til að bera ábyrgð
• Mikil yfirsýn og frumkvæði
• Geta til að vinna hratt og örugglega undir álagi
• Miklir skipulagshæfileikar
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Hópaferðabílstjórar (Drivers)
Um starfið

Leitað er að áhugasömum, drífandi og duglegum hópferðabílstjóra með 
meiraprófsréttindi til að aka á áfangastaði ævintýraferða fyrirtækisins. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar næstkomandi.
Umsjón með ráðningum hafa Jóhanna Ella og Guðlaugur Örn. 
Frekari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 571-5000. 
Umsóknir og fylgigögn skulu berast til radningar@hugtak.is

Um er að ræða tvær tímabundnar stöður (í 6-9 mánuði) með möguleika á framlengingu. Helstu verkefni fela í 
sér bókanir og úrvinnslu gagna vegna móttöku erlendra ferðamanna til Íslands. Æskilegt er að viðkomandi geti 
byrjað sem fyrst. Við bjóðum spennandi starf hjá einu fremsta ferðaþjónustufyrirtæki landsins. Þú verður hluti af 
frábærum hópi starfsfólks sem býr yfir afburðaþekkingu á sínu sviði. 

Eingöngu er tekið við skriflegum umsóknum með 
mynd ásamt upplýsingum um menntun, starfsreynslu, 
tungumálakunnáttu og fleira. Upplýsingar eru ekki 
veittar í síma. Með allar umsóknir verður farið sem 
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til 20. janúar.

Umsókn sendist til:
Terra Nova, Skógarhlíð 18, 105 Reykjavík 
eða á netfang starf@terranova.is

• Góð kunnátta í frönsku er skilyrði og góð kunnátta í spænsku er kostur. 
• Góð almenn tölvuþekking (þ.m.t. Excel) og reynsla af sambærilegum  
 störfum er nauðsynleg. 
• Þjónustulipurð, jákvæðni, skipulags-, og samskiptahæfileikar, stundvísi  
 og metnaður eru mikils metnir kostir. 
• Háskólamenntun er æskileg. 

Vegna aukinna verkefna óska Terra Nova og Iceland Tours eftir starfsfólki. 

Störf á ferðaskrifstofu
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Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengi-
lega, samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði 
heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi.  
Hún samanstendur af fimmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsum-
dæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, Þróunarstofu heilsugæslunnar, Þroska- og hegðunar-
stöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun og stjórnsýslu Heilsugæslunnar.  
Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa um 550 manns.

Framkvæmdastjóri Þróunarsviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýstir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra þróunarsviðs.  
Framkvæmdastjóri þróunarsviðs situr í framkvæmdastjórn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og er hlutverk hans 
að hafa forystu um þróun og nýjungar í starfsemi stofnunarinnar og heilsugæslu almennt. Starfshlutfall er 100% og 
er skipað í stöðuna frá 1. mars 2013, til 5 ára. 

Helstu viðfangsefni:
• Þróun og nýjungar í heilsugæslu
• Gæða- og öryggismál 
• Vísindarannsóknir og samstarf við stofnanir 
• Þróun verkferla og klínískra leiðbeininga
• Þróun og innleiðing árangursmælinga og -mats
• Úrvinnsla staðtalna og upplýsinga 
• Starfsþjálfun, fræðslumál og kennsla
• Fagleg leiðsögn um ýmis viðfangsefni innan sviðsins 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði  heilbrigðismála. Framhalds-  
 menntun skilyrði 
• Umtalsverð starfsreynsla á sviði heilbrigðisþjónustu og   
 haldgóð reynsla af þróunarstarfi, breytingastjórnun eða   
 vísindastarfi  
• Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
• Reynsla af forystu í þróunarverkefnum. 

Færni og aðrir eiginleikar:
• Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegan hóp heilbrigðis  
 starfsmanna
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Valnefnd mun fara yfir umsóknir og meta menntun, reynslu og 
hæfni umsækjenda.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhvít Jakobsdóttir, 
forstjóri í síma 585 1300 eða netfangi: svanhvit.jakobsdottir@
heilsugaeslan.is. 

Umsóknir sendist til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík, fyrir 11. febrúar 2013. Umsóknum 
um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Hægt er að sækja um starfið á vef Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins, www.heilsugaeslan.is

    

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
www.heilsugaeslan.is
Álfabakka 16
109 Reykjavík

ÚTBOÐ
15374 FORVAL - FLE  INNRI FRÁGANGUR 

OG KERFI - ENDURHÖNNUN  
SUÐURBYGGINGAR 2013

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óskar eftir umsóknum 
áhugasamra aðilar um þátttöku í forvali fyrir lokað útboð 
vegna Endurhönnun Suðurbyggingar 2013. 

Verkið felst í innréttingu á afmörkuðum svæðum á 1. hæð 
(um 1100m2), 2.hæð (um 400m2) og í kjallara (um 400m2). 
Meðal verkefna er innrétting rýmanna á 1. og 2.hæð ásamt 
tilheyrandi tæknikerfum, færsla á loftræsisamstæðu, smíði 
og uppsetning lyftustokka og stálstiga ásamt nýjum  
almenningssalernum í kjallara. 

Áætlað upphaf verks er 01.03.2013 og skal stærstum hluta 
verksins vera lokið eigi síðar en 05.06.2013. 
Þeir aðilar sem uppfylla kröfur forvalsgagna verður boðin 
þátttaka í lokuðu útboði. 

Nánari upplýsingar  er að finna í forvalsgögnum  sem 
verða aðgengileg á vef  Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is, ekki 
seinna en miðvikudaginn 16.01.2013 nk. 

Þátttökutilkynningar  verða opnaðar  í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem  þess óska 28. janúar 2013 kl. 14.00 hjá 
Ríkiskaupum , Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. 

Við leitum að

UNIX meistara

Starfið felst í rekstri á UNIX kerfum sem eru í hýsingarumhverfi 
Símans. Fengist er við fjölbreytt verkefni sem tengjast öllu frá 
vefþjónum yfir í stór kerfi viðskiptavina.  

Leitað er að einstaklingi með reynslu af rekstri upplýsingatæknikerfa.

Menntun og reynsla:

·  Góð þekking á Internetstöðlum og -þjónustum

·  Þekking og reynsla af Debian, Red Hat  
   og/eða HP-UX, AIX og Solaris

·  Þekking á Open source hugbúnaði, svo sem  
   Bind, Apache vefþjónum og Tomcat

·  Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði  
   er æskilegt

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk.

Fyrirspurnir berist til Brynhildar Halldórsdóttur (brynhildur@skipti.is). 
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

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

Einar Ágúst, Microsoft sérfræðingur

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

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

·  Samskiptalipurð og hæfni til að  
   vinna í hópi

·  Kraftur og frumkvæði

·  Sjálfstæð vinnubrögð

·  Sveigjanleiki og góð aðlögunarhæfni
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Fyrsti frestur rennur út  
1. febrúar 2013. 
Nánari upplýsingar á  
icelandicartcenter.is

Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar auglýsir 
verkefna- og ferðastyrki til umsóknar á árinu 2013.

Vinningsnúmer í happdrætti  
Áss styrktarfélags  2012 

1. vinningur: 
Chevrolet Cruze LTZ 5 dyra  að andvirði  

kr. 3.690.000. kom á miða númer 

5096

2.-8.vinningur: 
Heimilistæki frá Bræðrunum Ormsson að 

andvirði 200.000. hver vinningur.

1451 7415  9290   9914  12614  15911    19757

Upplýsingar á heimasíðu félagsins 
www.styrktarfelag.is

Félagið óskar landsmönnum gleðilegs árs og þakkar 
veittan stuðning.

 Styrkir úr Endurmenntunarsjóði 
grunnskóla 2013

Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir eftir umsóknum í 
Endurmenntunarsjóð grunnskóla vegna endurmenntunar-
verkefna skólaárið 2013-2014. 

Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir kenn-
ara og stjórnendur grunnskóla geta sótt um framlög úr 
sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, skólaskrifstofur, sveit-
arfélög, símenntunarstofnanir, félög, fyrirtæki og aðrir. 
Gert er ráð fyrir að endurmenntunarverkefnum verði að 
fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 2013-2014. Verði 
ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka 
fellur styrkveiting niður.

Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi ráðstöf-
unarfjár verði úthlutað til verkefna sem tengjast eftir-
farandi áherslusviðum:
• Skólanámskrá í ljósi nýrrar aðalnámskrár
• Námsmat og árangursrík kennsla á unglingastigi

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi. Í 
umsóknum skal gefa ítarlegar upplýsingar um hvers konar 
endurmenntun umsækjandi hyggst bjóða, m.a. markmið  
námsins, stað og tíma, áætlaðan fjölda þátttakenda, 
skipulag kennslu, stjórnun, ábyrgðarmann og annað það 
sem máli kann að skipta við mat á umsókn. Einnig skal 
leggja fram kostnaðaráætlun. Þær umsóknir einar koma til 
álita sem sýna fram á að endurmenntunarverkefnin mæti 
þörfum grunnskólans, séu byggð á skólastefnu, aðalnáms-
skrá, fagmennsku og gæðum. Sjóðurinn veitir ekki fé til 
ferða og uppihalds þátttakenda.

Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk verður 
gerður sérstakur samningur um hvert endurmenntunar-
verkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2013. Umsókn-
um skal skila inn á rafrænu formi á heimasíðu Sambands 
íslenskra sveitarfélaga www.samband.is. Umsóknir á öðru 
formi verða ekki teknar gildar. 

Nánari upplýsingar um Endurmenntunarsjóð grunnskóla 
veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða í tölvu-
pósti á klara.e.finnbogadottir@samband.is.

Hagasmára 1
201 Kópavogi
sími 512 8900 
reginn@reginn.is

Reginn hf., auglýsir eftir tilboðum í endurnýjun og 
uppfærslu á Vatnagörðum 8 í Reykjavík. Vatnagarðar 
eru um 2.200 m2 skrifstofu- og vörugeymslubygging.  
Verkið felst í gagngerri endurnýjun og uppfærslu 
sem og að innrétta aðstöðu fyrir leigutaka í stórum 
hluta hússins. 
Leitað er eftir tilboðum í framkvæmdir við burðarvirki, 
endurnýjun þakklæðninga og glugga sem og ýmissa 
tilheyrandi framkvæmda, ennfremur í stýriverktöku 
v. innri frágangs og tæknikerfa. 

Útboðsgögn er hægt að nálgast frá og með 
mánudeginum 14. janúar 2013 á skrifstofu Regins 
að Hagasmára 1, Kópavogi eða með því að senda 
tölvuskeyti á bergsveinn@reginn.is og fá gögn á 
rafrænu formi.

reginn.is

Vatnagarðar 8 - Endurnýjun

ÚTBOÐ
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ENDURBÆTUR Á RAFLÖGNUM OG LAGNA- 
OG LOFRÆSIKERFUM Í BYGGINGU  

NR. 130 KEFLAVÍKURFLUGVELLI 

FORVAL NR. 6061030-F
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, 
efnir til forvals vegna fyrirhugaðs útboðs um endurbætur á 
raflögnum og lagna- og loftræsikerfum í byggingu nr. 130  
innan öryggissvæðis Keflavíkurflugvallar. Hér er um að 
ræða forval þar sem þátttakendur verða valdir með tilliti til 
hæfni og reynslu (hæfi) en einnig með tilliti til þess búnaðar 
sem þeir hyggjast bjóða. Gerðar eru kröfur um hæfi þátt-
takenda í forvali sem taldar eru nauðsynlegar til þess að 
bjóðendur í lokuðu útboði geti unnið verkefnið á fullnæg-
jandi hátt.  

Bygging nr. 130 er stjórnstöð samþætts loftvarnakerfis 
NATO hér á landi og er um 2.800 m2  á þremur  hæðum.  
Í meginatriðum fellst verkið í að laga rafkerfin að gildandi 
reglugerð um raforkuvirki og ÍST: 200:2006 – Raflagnir 
bygginga. Gerðar verða einnig umtalsverðar breytingar á 
kæli- og loftræsikerfum byggingarinnar. Dælubúnaður og 
stjórnlokar í neysluvatns- og frárennsliskerfi verða einnig 
endurnýjaðir.  Öryggisvottunar og öryggisviðurkenningar á 
sviði öryggis- og varnarmála verður krafist af verktaka og 
öllum starfsmönnum og stjórnendum hans sem koma að 
verkinu og einnig af starfsmönnum og stjórnendum undir-
verktaka  sbr. reglugerð nr. 959 / 2012. Áætlaður kostnaður í 
þessu verki er um 200 - 300 milljónir kr. með Vsk. 

Forvalsgögn verða til sýnis og afhendingar hjá Fram-
kvæmda sýslu ríkisins, Borgartúni 7A, 105 Reykjavík frá og 
með mánudeginum 14. janúar 2013, opnunartími 8:30 - 16:00. 

Skilafrestur þátttökutilkynninga hjá Framkvæmdasýslu 
ríkisins, Borgartúni 7A, 105 Reykjavík er til kl. 16:00 þann  
28. janúar 2013. 

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS 

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
OFANFLÓÐAVARNIR BÚÐUM VIÐ 

FÁSKRÚÐSFJÖRÐ 
NÝJABÆJARLÆKUR - VARNARVIRKI 

ÚTBOÐ NR. 15368  
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Fjarðabyggðar og 
Ofanflóðasjóðs óskar eftir tilboðum í verkið Ofanflóða- 
varnir Búðum við Fáskrúðsfjörð – Nýjabæjarlækur varnar-
virki. 

Verkið felst í að reisa varnarvirki í farvegi Nýjabæjarlæks 
ofan skólamiðstöðvar og byggðar við Skólabrekku og 
Hlíðarveg.  Varnarvirkið samanstendur í megin dráttum 
af grjótstíflu, leiðigarði og þvergildru.  Grjótstíflan sem 
stendur í 110 m hæð y. s. er um 15 m á lengd og 6 m há. 
Leiðigarður neðan grjótstíflu er um 200 m langur og 3 – 7 m 
hár. Neðst er þvergildran í framhaldi leiðigarðs sem er um 
80 m á lengd og um 7 m á hæð um miðbikið. 

Einnig felst í verkinu gerð vinnuvegar, varanlegra vegslóða 
og gangstíga. Jafnframt gerð drenskurða, lækjarfarvega, 
lagning ræsa,  smíði göngubrúa og setbekkja og jöfnun 
yfirborðs og ýmis frágangur. 

Helstu magntölur eru: 
Grjótstífla:   
 Klapparsprengingar / fleygun 650 m3 
 Stórgrýti:  flokkun/ flutningur 1.200 tonn 
 Frágangur stórgrýtis í stíflu 550 m3 

Leiðigarður—þvergildra: 
 Sprengigröftur 2.800 m3 
 Gröftur/tilfærsla skriðuefnis 7.500 m3 
 Stoðfyllingar 2.100 m3 
 Styrkingakerfi – uppsetning 415 m2 
 Vegfyllingar úr skeringum 1.500 m3 
 Þökulagning 1.600 m2 

Verkinu skal vera að fullu lokið í ágúst 2014.  Útboðsgögn 
verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 
15. janúar 2013. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum,  
26. febrúar 2013  kl  11:00  að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rafdrifinn íshefill fyrir Skautahöllina Laugardal,  
 útboð nr. 12957.

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

Innkaupadeild

Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024
Opinn kynningarfundur

Skipulagsnefnd Kópavogs boðar til kynningarfundar með íbúum og öðrum hagsmunaaðilum þar sem 
kynnt verður tillaga að nýju aðalskipulagi fyrir bæinn skv. 2. mgr.  30. gr skipulagslaga nr 123/2010. Aðal-
skipulagið er skipulagsáætlun þar sem fram kemur stefna bæjaryfirvalda um landnotkun, samgöngu- og 
þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar til ársins 2024.

Fundurinn verður haldinn í samkomusal Hörðuvallaskóla við Baugakór 38,  
fimmtudaginn 17. janúar nk. kl. 17:00 til 18:30.

 Skipulagsstjóri Kópavogs.

Kópavogsbær

Stór atvinnulóð í Reykjavík til sölu
Ríflega 34 þús. fermetra atvinnulóð við Lækjarmel 1 
Reykjavík (á Esjumelum) er til sölu. Um er að ræða eina af 
stærstu atvinnulóðum höfuðborgarsvæðisins. Lóðin hentar 
fyrir margvíslega plássfreka starfsemi, liggur mjög sýnileg 
meðfram fjölförnum Vesturlandsvegi og með mjög góðri 
aksturstengingu.  
Hringdu í 699 7600 eða sendu póst á netfangið  
egillj@brimborg.is fyrir nánari upplýsingar.      

Brimborg

Söluturn/veitingastarfsemi í Hafnarfirði
Af sérstökum ástæðum er til sölu söluturn í öruggum rekstri í 

Hafnarfirði. Starfsemin er í glæsilegu leiguhúsnæði samkvæmt 

tryggum leigusamningi. Tilvalinn vinnustaður fyrir samhenta 

fjölskyldu. Möguleikar á veitingastarfsemi einnig.

Söluverð er 25 millj. auk vörulagers. Áhugasamir sendi nafn og 

símanúmer á box@frett.is merkt ,,Söluturn-1813“  fyrir 18 janúar nk.
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Borgarleikhúsið – lýsingarbúnaður,  
útboð nr. 12958.

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

Innkaupadeild

Boltinn á Xinu 977
       – alla virka daga kl. 11 - 12
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