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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu
og við útlönd.

Yﬁrsálfræðingur
Laust er til umsóknar starf yfirsálfræðings á Landspítala. Starfshlutfall er
100% og veitist starfið frá 1. maí 2013, til 5 ára.
Yfirsálfræðingur ber ábyrgð gagnvart framkvæmdastjóra geðsviðs.
Yfirsálfræðingur er yfirmaður sálfræðinga á Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands
Aðstoðarmaður seðlabankastjóra

» Áhersla er lögð á þróun sálfræðiþjónustunnar á Landspítala

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Doktorspróf í sálfræði
Sérfræðileyfi í klínískri sálfræði eða sambærileg þjálfun
Stjórnunarreynsla
Viðtæk klínísk reynsla, þjálfun og reynsla í viðtalsmeðferð
Reynsla af kennslu á háskólastigi og sem leiðbeinandi nema í klínísku
starfi og rannsóknum
» Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni eru skilyrði

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2013.
» Upplýsingar veita María Einisdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
mariaein@landspitali.is, sími 824 5404 og Páll Matthíasson,
framkvæmdastjóri, netfang pallmatt@landspitali.is, sími 543 4077.
» Valið verður úr hópi umsækjenda á grundvelli viðtala og framlagðra gagna.
» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast fyrir 23. mars 2013
til Maríu Einisdóttur, mannauðsráðgjafa, LSH Stjórn geðsviðs 34A við
Hringbraut.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

6HèODEDQNLËVODQGVyVNDUHIWLUDèUièDDèVWRèDUPDQQVHèODEDQNDVWMyUD8PHUDèU èDVWDUIVKOXWIDOOPHèVWDUIVVW|èt
Reykjavík.
Alþjóðasamskipti og skrifstofa bankastjóra annast almennt skrifstofuhald fyrir bankastjóra, hefur umsjón með kynningarstarfsemi og upplýsingamiðlun bankans, ritstjórn ársskýrslu og heimasíðu. Skrifstofan ber jafnframt ábyrgð á reglulegum
samskiptum við innlendar og erlendar stofnanir og annast samskipti við matsfyrirtæki og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.
Helstu verkefni:
 $èVWRèYLèXQGLUE~QLQJiULWXQU èDJUHLQDHULQGDRJ
annars efnis fyrir seðlabankastjóra.
 8PVMyQYHUNEHLèQDWLOVYLèDRJVWDUIVPDQQDEDQNDQVt
umboði bankastjóra.
 6DPVNLSWLYLèDèLODVHPNRPDWLOIXQGDUYLè
bankastjóra.
 ÒWVHQGLQJêPLVVDHULQGDRJXSSOêVLQJDWLOVWDUIVPDQQD
bankans og ytri aðila.
 )XQGDUVHWDIXQGDUULWXQYHUNHIQDVNUiQLQJ
 ÈE\UJèiGDJEyNEDQNDVWMyUDtVDPUièLYLèULWDUD
bankastjóra.

 6NLSXODJQLQJìiWWW|NXVHèODEDQNDVWMyUDtUièVWHIQXPRJ
fundum á innlendum og erlendum vettvangi.
 6NMDODPHèK|QGOXQRJYLVWXQI\ULUEDQNDVWMyUD
 6LQQLU|èUXPYHUNHIQXPVHPVHèODEDQNDVWMyULIHOXU
starfsmanni.
Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Þekking á hagfræðilegum hugtökum.
 Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.
 Geta til að rita tölvupósta og bréf á dönsku, norsku
eða sænsku er kostur.

8SSOêVLQJDUXPVWDUILèYHLWLU-yQë6LJXUJHLUVVRQIUDPNY PGDVWMyULDOìMyèDVDPVNLSWDRJVNULIVWRIXEDQNDVWMyUD
netfang: jon.sigurgeirsson@sedlabanki.is
Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn 17. mars næstkomandi.
Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Innkaupafulltrúi - Vélar og rafmagn

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Vaxandi tæknifyrirtæki leitar að drífandi og nákvæmum innkaupafulltrúa.
Menntun og/eða reynsla á sviði tækni eða innkaupa er æskileg ásamt því að hafa
þekkingu á vélum og rafmagni. Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.
Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, vinnusamur og þrífst í krefjandi umhverfi.
Nánari upplýsingar á www.intellecta.is.

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

MARKAÐSSTJÓRI ÓSKAST
Ertu klár, kraftmikil(l), metnaðarfull(ur) og með ástríðu fyrir markaðsmálum?
Viltu starfa með öﬂugum hópi stjórnenda og markaðssérfræðinga hjá einu stærsta fyrirtæki landsins?
N1 leitar að markaðsstjóra til að stýra framsækinni og metnaðarfullri markaðsdeild félagsins.
MARKAÐSSTJÓRI

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Ber ábyrgð á mótun stefnu og markmiða markaðsdeildar

• Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/eða markaðsfræða

• Ber ábyrgð á markaðs- og kostnaðaráætlunum deildarinnar

• Framhaldsmenntun á sviði markaðsfræða er kostur

• Ber ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni markaðsáætlunar

• Starfsreynsla af markaðsmálum

• Ber ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun markaðsdeildar

• Hugmyndaauðgi og metnaður til að ná árangri í starﬁ

• Er í miklum samskiptum við auglýsingastofur og fagaðila
á sviði markaðsmála

• Frumkvæði, drifkrafur og skipulagshæfni

• Heyrir beint undir forstjóra og situr fundi framkvæmdastjórnar

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Mjög góð samskiptafærni

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Kolbeinn Finnsson, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs í síma 440 1170 eða kolbeinn@n1.is
Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá ásamt nánari upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 12. mars n.k.

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni
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Sviðsstjóri Prenttæknisviðs
Sviðsstjóri ber ábyrgð á árangri og framþróun sviðsins sem hefur það meginhlutverk að þjóna
prentiðnaði varðandi menntunarmál, hvort heldur er á sviði sí- og endurmenntunar eða
grunnmenntunar.

Helstu verkefni:
x
x
x
x
x
x
x

Hæfniskröfur:

Skipulagning á fræðslustarfi fyrir prentiðnaðinn.
Samstarf við lykilfólk í prentiðnaði, innlendar og
erlendar menntastofnanir og systurfélög vegna síog endurmenntunaráætlana.
Ráðgjöf til prentiðnaðarins varðandi
kennslufræðilegan þátt sí- og endurmenntunar.
Stefnumótun fyrir sviðið auk rekstrar- og
fjárhagsáætlunargerðar.
Verkefni á vegum starfsgreinaráðs í upplýsinga- og
fjölmiðlagreinum.
Ritstjórn og umsjón með fréttabréfi.
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra
IÐUNNAR.

x
x
x
x
x

Menntun á sviði upplýsinga- eða
fjölmiðlagreina og/eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Umtalsverð þekking og áhugi á prent- og
upplýsingaiðnaði.
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu
og riti.
Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Framúrskarandi samskiptafærni,
frumkvæði og árangursdrifni.

IÐAN fræðslusetur ehf. varð til við
samruna fimm fræðslumiðstöðva í
iðnaði og ferðaþjónustu árið 2006.
Eigendur IÐUNNAR eru: Samtök
iðnaðarins, Samiðn, MATVÍS,Félag
bókagerðarmanna,FIT,VM,Bílgreinasambandið, Samtök
ferðaþjónustunnar og Meistarafélag
húsasmiða
www.idan.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk. Ráðið verður í starfið sem fyrst. Umsjón með starfinu hefur Hildur Erla
Björgvinsdóttir (hildur@radum.is) hjá Ráðum atvinnustofu. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á
heimasíðu Ráðum www.radum.is. Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá og kynningarbréf.

www.skra.is
www.island.is

Skólastjóri Lundarskóla

Sérfræðingar hjá Þjóðskrá Íslands
Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða sérfræðinga á sviði skráningar og
mats fasteigna á starfsstöðvar sínar í Reykjavík og á Akureyri.
Helstu verkefni eru yfirferð á skráningu fasteigna, skoðun mannvirkja, útreikningur fasteignamats og
brunabótamats, vinnsla í sérhæfðum tölvukerfum og samskipti við fasteignaeigendur og sveitarfélög
auk gæða- og þróunarstarfs.
Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingafræði, tæknifræði, verkfræði
eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af matsstörfum eða fasteignasölu er kostur
• Reynsla af útreikningi byggingarkostnaðar er æskileg
• Reynsla af vinnslu stórra tölvukerfa
• Góð kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði og æskilegt
er að kunna eitt Norðurlandamál
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum

Leitað er að einstaklingi sem sýnir frumkvæði, nákvæmni
og hraða í vinnubrögðum og hefur ríka þjónustulund.
Um er að ræða full störf á starfsstöðvum stofnunarinnar
í Reykjavík annars vegar og Akureyri hins vegar og þurfa
umsækjendur að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör
eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J.
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á
netfanginu sjh@skra.is.

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2013. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf
þar sem fram kemur ástæða umsóknar, rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið og hvort sótt er um starf á
Akureyri eða í Reykjavík. Umsóknir óskast sendar á netfangið sjh@skra.is.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Staða skólastjóra við Lundarskóla á Akureyri er laus til
umsóknar.
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt
hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á
vellíðan og árangur nemenda í góðu samstarﬁ við aðra
starfsmenn skólans.
Lundarskóli er heildstæður grunnskóli sem hóf
starfsemi árið 1974 en í dag eru þar 465 nemendur og
tæplega 80 starfsmenn. Lundarskóli vinnur samkvæmt
hugmyndafræði SMT- skólafærni en þar er lögð áhersla
á jákvæðan stuðning við hegðun nemenda. Áhersla
er á samræmd viðbrögð alls starfsfólks til að stuðla
að jákvæðu andrúmslofti í skólanum. Lundarskóli
er teymisskóli og nýtir teymiskennsluna sem leið til
að mæta ólíkum þörfum nemenda. Teymiskennslan
eykur sveigjanleika skólastarfsins og gefur tækifæri
til fjölbreyttari félagatengsla. Litið er á hvern árgang
sem eina heild með fjölbreyttum námshópum í stað
hefðbundinna bekkja. Skólasýn Lundarskóla byggir á
einkunnarorðunum: Þar sem okkur líður vel.
Aðstaða í skólanum er mjög góð og í ytra mati
mennta- menningarmálaráðuneytisins vorið 2012 fékk
skólastarﬁð mjög góða umsögn.
Frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu skólans
http://www.lundarskoli.akureyri.is/
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2013.
Allar nánari upplýsingar veitir Karl Frímannsson,
fræðslustjóri, í síma 460 1456 og 862 8754
Vísað er til ítarlegri auglýsingar á www.akureyri.is.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is
Umsóknarfrestur er til
og með 18. mars 2013.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

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

www.hagvangur.is
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STARFSFÓLK ÓSKAST
Í GESTAMÓTTÖKU
Keahótel ehf. óskar eftir starfsfólki í
gestamóttöku á Hótel Björk í
Reykjavík. Um er að ræða
framtíðarstarf á dagvakt og einnig
sumarafleysingar á dagvakt.
Starfssvið er meðal annars:
Bókanir, innritun, upplýsingagjöf,
reikningagerð og almenn afgreiðsla.
Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi
frá 07:30 til 19:30.
Hæfniskröfur:
Rík þjónustulund
Góð samskiptahæfni
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
í töluðu og rituðu máli
Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á Navision bókunarkerfi
æskileg
Sjálfstæði og metnaður til að skila
góðu starfi
Umsækjandi þarf að hafa hreint
sakavottorð og vera reyklaus.
Umsóknarfrestur er til 9. mars.

www.keahotels.is

Umsækjendur sendi starfsferilsskrá
á netfangið: bjorkres@keahotels.is

Leiðbeinandi óskast í
Vin, athvarf fyrir fólk með
geðraskanir,
Hverﬁsgötu 47, Reykjavík
Markmiðið með starfsemi Vinjar er að rjúfa félagslega einangrun, auka virkni og lífsgæði gesta.
Starﬁð er krefjandi en um leið gefandi. Um er að ræða fullt
stöðugildi. Vinnutími frá 9 – 16.
Ekki er kraﬁst ákveðinnar menntunar en áhugi á heilsu,
heilsueﬂingu og matreiðslu er æskilegur.
Eiginleikar sem starfsmaður þarf að hafa:
• Samskiptahæfni og reynsla af því að vinna með fólki
• Áreiðanleiki,áhugi og jákvæðni
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars n.k.
Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á netfang
Þórdísar Rúnarsdóttur, thordis.runarsdottir@redcross.is.
Nánari upplýsingar um starﬁð eru veittar í síma 862 4889.

raudikrossinn.is

Framleiðslustjóri
Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum framleiðir þang- og þaramjöl í háum gæðaflokki.
Fyrirtækið er að stærstum hluta í eigu FMC
BioPolymer (71%) og Byggðastofnunar
(28%). Ársverk hjá fyrirtækinu s.l. ár voru 14
auk starfa verktaka við þangslátt. Áætluð
ársvelta er 375 milljónir kr. Afurðirnar eru að
langmestu leyti fluttar út og m.a. nýttar til
framleiðslu alginats, fóðurbætis, áburðar og
snyrtivara. Rekstur Þörungaverksmiðjunnar
hf. hefur gengið vel s.l. ár og er fyrirhugað
að efla hann enn frekar á komandi árum. Á
Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a.
grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili,
verslun, sundlaug og bókasafn auk annarrar
þjónustu.

ÚSVOHBWFSLTNJ§KBOIGÈ3FZLIØMVNØTLBSFGUJSB§SÈ§BGSBNMFJ§TMVTUKØSBUJMTUBSGB'SBNMFJ§TMVTUKØSJ
IFGVSZGJSVNTKØONF§GSBNMFJ§TMVWFSLTNJ§KVOOBSPHFGUJSGZMHESFHMOBVNÚSZHHJPHVNHFOHOJ
Helstu verkefni og áherslur

Menntunar- og hæfniskröfur

t )FJMTB WFMGFS§PHÚSZHHJTUBSGTNBOOBFSGPSHBOHTNÈM
PHGSBNMFJ§TMVTUKØSJHFHOJSMZLJMIMVUWFSLJWJ§GSBNLWNE
¢FJSSBSTUFGOV
t 4UÚ§VHBSVNCUVSÓH§VNWÚSVOOBSPH¢KØOVTUV
t 'SBNGZMHEÈUMBOBVNGSBNMFJ§OJPHLPTUOB§
t 4BNTLJQUJWJ§WJ§TLJQUBWJOJPHIBHTNVOBB§JMB
t "§LPNBB§SFLTUSJPH¢SØVOTUKØSOLFSGB ¢NU*40
t "OOBTUÈSBOHVSTTUKØSOVOPHNMJOHBSÈÈSBOHSJ
t «UMBOBHFS§ ¢NUGKÈSIBHTÈUMBOJSTFNTUV§MBB§HØ§SJ
OâUJOHVGKÈSNVOB ISÈFGOBPHTUBSGTLSBGUB
t 6NTKØONF§CJSH§BPHFJHOBTUÚ§V

t
t
t
t

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu
verksmiðjunnar www.thorverk.is

.FOOUVO IFMTUÈIÈTLØMBTUJHJ TFNOâUJTUÓTUBSGJ
3FZOTMBBGTBNCSJMFHVTUBSGJ
3FZOTMBBGTUKØSOVOPHNBOOBGPSSÈ§VN
«IVHJPHWÓ§UL¢FLLJOHÈH§B VNIWFSGJTPH
ÚSZHHJTTUKØSOVOÈWJOOVTUB§
t (PUUWBMEÈSJUB§SJPHUBMB§SJFOTLVPHÓTMFOTLV
t 7J§LPNBOEJ¢BSGB§WFSBGSBNTLJOO ÈSBOHVSTNJ§B§VS
PHTKÈMGTU§VS TâOBGSVNLW§JPHIBGBÈS§JUJMB§
UBLBTUÈWJ§LSFGKBOEJTUKØSOVOBSTUBSGIKÈUSBVTUVPHWFM
SFLOVGZSJSULJ

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla, með góðum kjörum og húsnæði.
Á heimasíðu Intellecta, www.intellecta.is, er að finna nánari upplýsingar um starfið á ensku.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 11. mars n.k. 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 starfsferilsskrá og kynningarbréf.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf
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BYGGINGAVERKFRÆÐINGUR
Siglingastofnun Íslands óskar eftir að ráða
byggingaverkfræðing á hafnasvið
Helstu verkefni:

Menntun og hæfni:

• Hönnun og eftirlit með hafnagerð

•
•
•
•

Meistaragráða í byggingaverkfræði
Starfsreynsla æskileg
Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Færni í mannlegum samskiptum

Umsókn merkt „Hafnagerð“ ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf berist til
Siglingastofnunar Íslands, Vesturvör 2, 200 Kópavogi eða á netfangið thorhildure@sigling.is
í síðasta lagi 16. mars 2013.
Jafnt konur sem karlar eru hvött til að sækja um
starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðherra.

MATREIÐSLUMAÐUR
FRAMREIÐSLUMAÐUR
OG NEMAR

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Áss Grétarsson,
forstöðumaður hafnasviðs, í síma 560 0000. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

Siglingastofnun Íslands er framsækin þjónustustofnun
sem skapar hagkvæmar aðstæður til siglinga og fiskveiða
og vinnur að öryggi á sjó og strandsvæðum.
www.sigling.is

ÍSLENSKA SIA.IS ITS 63298 02/13
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Óskum eftir matreiðslumanni, faglærðum þjóni og þjónanemum. Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum.
Almennar hæfniskröfur
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starﬁ
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi tali íslensku og ensku
• Snyrtilegur og stundvís.
Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

Íslensk ættleiðing auglýsir
laus tvö störf leiðbeinenda á
undirbúningsnámskeiðum fyrir
umsækjendur um ættleiðingu

KOMDU TIL LIÐS
VIÐ OKKUR
SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐHALDSKERFUM

Tækniþjónusta Icelandair (ITS) á Keflavíkurflugvelli óskar eftir sérfræðingi í viðhaldskerfum
(Maintenance Programmer) í verkfræðideild.
STARFSSVIÐ
Uppfærsla viðhaldskrafna og framsetning
viðhaldsfyrirmæla í tölvukerfi félagsins.
Q Skýrslugerð.
Q Samskipti við Flugmálastjórn.
Q Umsjón með „line manual“.
Q

HÆFNISKRÖFUR
Próf í verkfræði, tæknifræði eða flugvirkjun.
Q Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og
reynslu í viðhaldskerfum flugvéla.
Q Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
Q Mjög góð tölvukunnátta – sérstaklega í Excel.
Q Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Q Góðir samskiptahæfileikar.
Q

Um er ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og
hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi og vilja vinna sem hluti af
liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Fyrirspurnum svara:
Unnar M. Sumarliðason I unnar@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 10. mars 2013.

Námskeiðin eru hönnuð af danska sálfræðingnum Lene
Kamm og eru notuð víða á Norðurlöndum. Námskeiðin eru
haldin í samræmi við íslenska reglugerð um ættleiðingar
og samkvæmt samningi Íslenskrar ættleiðingar við Innanríkisráðuneytið, enda er krafa í alþjóðasamningum um
ættleiðingar að væntanlegir kjörforeldrar fái góðan undirbúning og fræðslu um hvað er sérstakt við að ala upp ættleitt barn. Almennt er talið að gæði ættleiðinga grundvallist
m.a. á góðum undirbúningi væntanlegra kjörforeldra.
Leiðbeinendur þurfa að vera með háskólamenntun á sviði
heilbrigðis-, félags-, eða menntavísinda og hafa reynslu af
mati eða meðferðarvinnu.
Tveir leiðbeinendur sjá um hvert námskeið og er það
haldið á litlu sveitahóteli að jafnaði í febrúar og september.
Hvert námskeið er haldið frá föstudegi kl. 16:00 til kl. 16:00
á laugardegi tvær helgar með um það bil ﬁmm vikna
millibili.
Kostur er að umsækjandi haﬁ reynslu af að skipuleggja
námskeið og leiða hópastarf. Kostur er að umsækjandi haﬁ
reynslu af ættleiðingum. Ætlunin er að ráða tvo leiðbeinendur að þessu sinni, karl og konu.
Námskeiðin eru haldin að lágmarki tvisvar sinnum á ári og
leiðbeinendur vinna sem verktakar að jafnaði einu sinni til
tvisvar á ári.
Umsóknarfrestur er til 11. mars. Umsóknir skal senda til
isadopt@isadopt.is Kristinn Ingvarsson framkvæmdastjóri
veitir nánari upplýsingar í síma 588 1480.
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Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála,
lax- og silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka. Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Veiðieftirlitsmenn óskast á starfsstöðvar Fiskistofu á Akureyri, á Höfn
og í Stykkishólm
Fiskistofa óskar að ráða veiðieftirlitsmenn í starfsstöðvar sínar á Akureyri, á Höfn
og í Stykkishólm. Um eina stöðu er að ræða á hverri starfsstöð.
Starf veiðieftirlitsmanns felst í eftirliti til sjós og lands. Eftirlit á sjó felst m.a.
í lengdarmælingum á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirliti með
aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast
veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi
við veiðar og afla um borð. Eftirlitsstörf í landi fela m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun
og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla
og eftirlit með færslu og skilum afladagbóka. Starfið felur einnig í sér skrifstofustörf s.s.
skýrsluvinnu þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í
aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem upp koma.
Leitað er að kraftmiklum einstaklingum sem hafa haldgóða reynslu af störfum í
sjávarútvegi. Góð íslensku- og tölvukunnátta er áskilin. Störfin krefjast þess að
umsækjendur séu sjálfstæðir, faglegir og nákvæmir í vinnubrögðum, séu ákveðnir en
sanngjarnir og háttvísir og búi yfir færni í mannlegum samskiptum. Skipstjórnarréttindi
eru æskileg.

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um störfin veita Sævar Guðmundsson, deildarstjóri veiðieftirlits í
síma 4782010 og Þórhallur Ottesen deildarstjóri veiðieftirlits í síma 5697932.
Umsóknir er hafa að geyma haldgóðar upplýsingar um menntun, fyrri störf,
meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.
is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar „Veiðieftirlitsmaður
Akureyri“, „Veiðieftirlitsmaður Höfn“ eða „Veiðieftirlitsmaður Stykkishólmi“.
Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2013.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt
jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur hvattar til að sækja um jafnt sem karlar.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglu nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru
samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

BÝR Í ÞÉR ELDMÓÐUR?

Valitor óskar eftir að ráða viðskiptastjóra á Fyrirtækjasviði
Starfssvið
// Sala á greiðslulausnum Valitor
// Umsjón með stærri viðskiptavinum
// Samskipti og samningagerð
// Endurgjöf til sölustjóra og þátttaka í skipulagningu á sölu- og
markaðsmálum innan sviðsins

Menntun og hæfniskröfur
// Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
// Farsæl reynsla af sölu er skilyrði
// Hæfni í mannlegum samskiptum
// Frumkvæði og drifkraftur
// Skipulögð og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk. Upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir kristin@hagvangur.is eða í síma 520 4700

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar, forysta,
frumkvæði, traust og samvinna, knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.
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Hugbúnaðarsérfræðingur
Hæfniskröfur
+4 ára reynsla í smíði gagnagrunnstengdra
vefkerfa í Microsoft umhverfinu.
Háskólamenntun
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Vilt þú spennandi og líflegt
starf í ferðaþjónustu?

Við leitum að einstaklingi með mjög góða þekkingu á
T/SQL, MVC, C#, HTML5, CSS3, ASP.NET, jQuery
Ekki væri verra ef hann hefði þekkingu/reynslu af Mobile
og Reactive Webdesign
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á olafur@midi.is
Umsóknarfrestur er til 2. apríl 2013

Bílaleigur AVIS og Budget leita að viðskiptafræðingi í
bókhald fyrirtækisins á starfsstöð þess í Keflavík
Almennar hæfniskröfur:
t7J§TLJQUBGS§JNFOOUVOF§BNKÚHHØ§SFZOTMB
af bókhaldsstörfum er skilyrði
t 3FZOTMBPH¢FLLJOHÈ/BWJTJPOFSTLJMZS§J
t (Ø§UÚMWV¢FLLJOH
t 4LJQVMBHTIýMFJLBS
t +ÈLW§OJ GSVNLW§JPHEVHOB§VS
t 4OZSUJNFOOTLB

Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst.
Helstu verkefni:
t "GTUFNNJOHBS
t 4LâSTMVHFS§
t ÁSWJOOTMBTÚMVVQQHKÚSB
t "MNFOOCØLIBMETWJOOB
t 7FSLFGOBTUKØSOVO

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is
merktar „Bókhald“ fyrir 10. mars!

Sérfræðingur
Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing til að
annast rannsóknir og ráðgjöf varðandi hrognkelsi. Um er að
ræða fullt starf frá 1. maí 2013 með starfstöð við Sjávarlíftæknisetrið BioPol á Skagaströnd. Umsækjendur skulu hafa
lokið meistara eða doktorspróﬁ á sviði líffræði eða skyldra
greina.
Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Þorsteinn Sigurðsson
(steini@hafro.is) og Vignir Thoroddsen (vignir@hafro.is).

Bílaleigur AVIS og Budget er ein stærsta bílaleiga í heimi og starfar í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er AVIS og Budget
ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS og
Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa
starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en ánægja starfsfólks og viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

Sveitarfélagið Ölfus

Sveitarfélagið Ölfus er framsækið sveitarfélag og leggur ríka áherslu
á góðan starfsanda á vinnustað. Þá er leitast við að auka möguleika
starfsfólks til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Starfsmenn óskast í þjónustumiðstöð
Sveitarfélagsins Ölfuss í Þorlákshöfn
Laus eru til umsóknar tvö störf í þjónustumiðstöð Sveitarfélagsins Ölfuss. Annars vegar verkstjóri þjónustumiðstöðvar
í 100% starf og hins vegar umsjónarmaður grænna og opinna svæða í 100%, tímabundið starf. Þjónustumiðstöð heyrir
undir skipulags- og byggingarsvið og sér um þjónustu við íbúa sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum og traustum
einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við fjölbreytt störf og geta unnið sjálfstætt. Konur jafnt sem karlar eru hvött til
að sækja um störfin. Æskilegt er að starfsmenn þjónustumiðstöðvar búi í sveitarfélaginu.

Verkstjóri þjónustumiðstöðvar
Verksvið:
• Verkstjórn þjónustumiðstöðvar
• Umsjón og eftirlit með framkvæmdum
• Gerð fjárhagsáætlana í samvinnu við byggingafulltrúa
• Viðhald gatnakerfis og gangstíga
• Almenn eignaumsjón
• Skjalavistun og skönnun teikninga
• Umsjón og eftirlit með gámasvæði
• Vetrarþjónusta
• Umsjón og eftirlit með fráveitu og vatnsveitu
• Vinna við magntöku og áætlanagerð
Hæfniskröfur
• Sveinspróf í húsasmíði eða byggingatækni,
• Reynsla af stjórnun nauðsynleg.
• Framhaldsmenntun á byggingarsviði kostur en ekki skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Meirapróf bifreiðaréttinda og vinnuvélaréttindi
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarfélagsins
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsjónarmaður grænna og opinna svæða
Um er að ræða 100% tímabundið starf frá 1. apríl til
5. október 2013.
Verksvið og ábyrgð.
• Umsjónarmaður grænna og opinna svæða í sveitarfélaginu
• Yfirmaður vinnuskóla
• Umsjón með trjáklippingum, gróðursetningu og slætti.
• Viðhald gangstíga.
• Umsjón garðlanda
• Annað sem til fellur í þjónustumiðstöð
Hæfniskröfur
• Garðyrkjufræðingur eða starfsreynsla af sambærilegum
verkefnum
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Bílpróf
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi fagfélags eða FOSS.
Æskilegt er að verkstjóri geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Jónsson byggingarfulltrúi í síma 480-3800 eða á sigurdur@olfus.is
Umsóknarfrestur er til 11. mars n.k. og skal umsóknum skilað á bæjarskrifstofur Ölfuss Hafnarbergi 1 Þorlákshöfn.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, aldur og fyrri
störf ásamt nöfnum tveggja meðmælanda sendist Hafrannsóknastofnun fyrir 25 mars. Konur, jafnt sem karlar, eru
hvattar til að sækja um starﬁð.
Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði hafog ﬁskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar
tengist alþjóðlegu samstarﬁ við erlendar hafrannsóknastofnanir og
háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík
s: 575 2000
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Húsvörður

Upplýsingar veitir:

Húsfélagið Efstaleiti 10–14 óskar eftir að ráða húsvörð til starfa. Starfinu fylgir 120m2 3ja
herbergja íbúð og er búseta þar skilyrði. Starfið gæti hentað vel samhentum hjónum.

Umsóknarfrestur er til og
með 17. mars nk.

Leitað er að einstaklingi sem er:

Helstu verkefni:

Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is

• Handlaginn
• Lipur í samskiptum
• Reglusamur
• Samviskusamur
• Þjónustulundaður
• Reyklaus

• Þrif, umsjón og eftirlit með húseigninni
• Eftirlit og umsjón með sundlaug
• Umhirða lóðar
• Minniháttar viðhald
• Aðstoð við íbúa hússins
• Önnur tilfallandi störf
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Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Íbúar hússins eru 60 ára og eldri. Húsvörður heyrir undir hússtjórn.

Hafnsögumaður
Hafnarfjarðarhöfn óskar að ráða hafnsögumann frá og
með 1. maí eða fyrr ef um semst. Starﬁð felst í leiðsögu
skipa á hafnarsvæði Hafnarfjarðarhafnar, skipstjórn
hafnarbáta ásamt öðrum almennum störfum við hafnarfjarðrhöfn svo sem móttöku skipa, vigtun, siglingavernd
og öðrum tilfallandi störfum.
Umsækjendur þurfa að uppfylla eftirtalin skilyrði:
• Hafa skipstjórnarréttindi – CB (2. Stigs skipstjórnarnám)
• Hafa reynslu af stjórnun farmskipa
• Hafa sótt slysavarnarskóla sjómanna
• Haﬁ góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Haﬁ góða tölvukunnáttu
Hafnarfjarðarhöfn er með starfsemi í Hafnarﬁrði og
Straumsvík. Unnið er á hefðbundnum dagvinnutíma ásamt
því að vera á bakvöktum og þá að svara viðskiptavinum
hafnarinnar í síma á nóttu sem og á helgidögum.
Umsóknir skal senda Hafnarfjarðarhöfn Óseyrarbraut 4,
220 Hafnarﬁrði, eða með tölvupósti á netfangið
hofni@hafnarfjordur.is merkt HAFNSÖGUMAÐUR fyrir
16. mars næstkomandi. Þar sem í gildi eru ákvæði laga
um siglingavernd skal sakavottorð fylgja umsókn.
Nánari upplýsingar gefur yﬁrhafnsögumaður í síma
414 2300

Securitas óskar eftir
starfskrafti í mötuneyti
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.

Securitas leitar eftir jákvæðum og kraftmiklum starfskrafti í mötuneytið okkar .Viðkomandi þarf að
hafa áhuga á mat og matargerð og verða tilbúinn að viðhalda frábærum starfsanda.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

ƌ óttaka á mat frá birgja og framreiðsla hans.

ƌ Hæfni í mannlegum samskitum

ƌ antanir og umsjón með veitingum á fundum

ƌ jónustulund

og í kaĉaðstöðu starfsfólks
ƌ Uvask, þrif og frágangur eftir hádegismat

(AFNARFJARÈARHÎFN
«SEYRARBRAUT 
 (AFNARÙRÈI
SÅMI  
HOFNIN HAFNARFJORDURIS
WWWHAFNARFJARDARHOFNIS

ƌ Sjálfstæði í vinnubrögðum
ƌ Reynsla af sambærilegu starĈ væri kostur

ánari ulþsingar um starĈð veitir ristín ögg Höskuldsdóttir
kristind@securitas.is, fulltrúi á starfsmannasviði.
Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is
Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð.

STARFSFÓLK
ÓSKAST
Í GESTAMÓTTÖKU

REYKJAVÍK - ICELAND

Securitas er

Keahótel ehf. óskar eftir starfsfólki í gestamóttöku Hótel Borgar
í Reykjavík. Um framtíðarstarf er að ræða á dagvakt og í
sumarafleysingar á dag- og næturvaktir.

fyrirmyndarfyrirtæki

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Starfssvið er m.a.:
Bókanir, innritun, upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla o.fl.
Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi.
Dagvakt frá kl. 07:30 til 19:30.
Næturvakt frá kl. 19:30 til 07:30, viku í senn.
Óskum eftir fólki sem hefur:
Ríka þjónustulund
Góða samskiptahæfni
Mjög góða íslensku- og enskukunnáttu í töluðu og rituðu máli
Góða almenna tölvukunnáttu
Þekkingu á Navision bókunarkerfi (æskilegt)
Sjálfstæði og metnað til að skila góðu starfi
Umsækjandi þarf að hafa hreint
sakavottorð, vera reyklaus, 30 ára
eða eldri og geta hafið störf strax.
Umsóknarfrestur er til 9. mars.
Umsækjendur sendi
starfsferilsskrá
á netfangið
olafur@hotelborg.is

hotelborg@hotelborg.is

www.hotelborg.is

sími: 511 1144

VR 2012

ÍSLENSKA SIA.IS SEC 63005 02.2013

Umsóknarfrestur er til 11.mars 2013.
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Lektor í stærðfræði
PIPAR \ TBWA • SÍA • 130714

Laust er til umsóknar starf lektors í stærðfræði við Raunvísindadeild
Háskóla Íslands. Starfið er á sviði stærðfræðigreiningar.
Stærðfræðingahópurinn á Verkfræði- og
náttúruvísindasviði tilheyrir Raunvísindadeild.
Verkefni hópsins felast í rannsóknum á ýmsum
sviðum hreinnar og hagnýttrar stærðfræði,
kennslu og leiðbeiningu framhaldsnema í ýmsum
greinum stærðfræði, kennslu BS-nema í stærðfræði og kennslu nemenda í öðrum greinum,
einkum verkfræði.
Framtíðarmarkmið hópsins eru að styrkja rannsóknastarfið enn frekar með því að skapa frjóan og
virkan rannsóknavettvang innanhúss, efla erlent
samstarf og fjölga framhaldsnemum.

Störf í Apóteki
Lyfjaval óskar eftir að ráða lyfjatækni eða
afgreiðslufólk með reynslu af apóteksstörfum
í Lyfjaval Álftamýri.
Vinnutími 9-18 virka daga.
Umsóknarfrestur er til 10.mars.
Umsóknir má senda á póstfangið gudni@lyfjaval.is
Einnig er hægt að fylla út umsókn á lyfjaval.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í stærðfræði en auk þess er krafist
góðrar samstarfshæfni og lipurðar í
mannlegum samskiptum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Rögnvaldur Möller prófessor í síma
525 4804 eða netfangið roggi@hi.is.
Sjá nánar www.starfatorg.is og
www.hi.is/laus_storf

Islandia hotel Núpar er 60 herbergja sumarhótel
25 km. austan Kirkjubæjarklausturs.
Við auglýsum eftir starfsfólki fyrir sumarið 2013

Starfsmaður í gestamóttöku
Viðkomandi þarf að hafa góða tölvukunnáttu og
reynsla af hótelbókunarkerﬁ er kostur.
Einnig þarf viðkomandi að hafa góða tungumálakunnáttu, hafa ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Annað starfsfólk
Okkur vantar starfsmenn til aðstoðar í eldhúsi, til
starfa í veitingasal og við ræstingu.
Hótelið er opið frá 15. maí – 15. september.
Gisting er á staðnum.
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfang:
jona@islandiahotel.is fyrir 10. mars n.k.

6e5)5ç,1*85ËË
6e5)5ç,1*85

TÖLVUDEILD
Norvik hf. óskar eftir að ráða starfsmann í tölvudeild.

Starfsemi Norvikur hf. hófst árið 1962
með stofnun BYKO hf. Nú starfrækir

Starfssvið:
8PVMyQRJUHNVWXUQHWNHU¿VQHWìMyQDSyVWNHU¿V
DIULWDW|NX8SSVHWQLQJQêUUDQRWHQGDRJìMyQXVWDYLè
starfsmenn Norvikur og dótturfyrirtækja.
Hæfniskröfur:
9LèOHLWXPDèHLQVWDNOLQJLPHèPHQQWXQtW|OYXQDUIU èL
NHU¿VIU èLHèDVDPE ULOHJXgQQXUPHQQWXQiVDPW
UH\QVOXDINHU¿VVWMyUQXQNHPXUHLQQLJWLOJUHLQD
VNLOHJWHUDèYLèNRPDQGLKD¿ìHNNLQJXi0LFURVRIW
:LQGRZVVWêULNHU¿QHWNHUIXP([FKDQJHVHUYHU760
DIULWDW|NXNHU¿90:DUH64/JDJQDJUXQQXP
/LQX['\QDPLFV$[

1RUYLNE\JJLQJDY|UXYHUVODQLUWLPEXUV|OXU
leigumarkaði og lagnadeildir BYKO ásamt
YHUVOXQXP(/.2,QWHUVSRUW1yDW~QV
Krónunnar og Kjarvals.

Starfsmenn NorvikurVDPVWH\SXQQDUHUX
nú um 3.000 og eru höfuðstöðvar hennar
Dè%tOGVK|IèD5H\NMDYtN

Dótturfyrirtæki Norvikur hf.t/HWWODQGL
HUX%<.2/$7RJ9LNDZRRGt%UHWODQGL
HUX:D\ODQG7LPEHURJ&RQWLQHQWDO:RRG
3URGXFWV(LQQLJHUGyWWXUIpODJ1RUYLNXU
1RUZRRGPHèVWDUIVHPLt5~VVODQGL

9LèNRPDQGLìDUIDèJHWDVWDUIDèVMiOIVW WWRJKDIDUtND
ìMyQXVWXOXQG
Umsóknarfrestur til og með 11. mars 2013
Nánari upplýsingar veitir Linda Kristmannsdóttir
í tölvupósti linda@norvik.is
8PV NMHQGXUHUXYLQVDPOHJDVWEHèQLUXPDèV NMDXPVWDU¿è
á heimasíðu Norvíkur, www.norvik.is

Save
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SVÆÐALANDVÖRÐUR
Á SUÐURLANDI
Helstu verkefni sérfræðingsins
eru dagleg umsjón með friðlandi
að Fjallabaki, umsjón með
öðrum náttúruverndarsvæðum
á Suðurlandi ásamt stjórnsýslu
almannaréttar og útivistar.
Ítarlegri upplýsingar um starfið,
hæfniskröfur og umsóknarfrest
er að finna á starfatorg.is og
umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi

Bakari og
tertugerðarmaður

Hjá Umhverfisstofnun
er laust til umsóknar
starf svæðalandvarðar
á Suðurlandi sem hefur
umsjón með friðlýstum
svæðum á vegum
Umhverfisstofnunar á
Suðurlandi með áherslu
á umsjón friðlandsins að
Fjallabaki.

Við hjá Bakarameistarnum Suðurveri leitum að jákvæðum og metnaðarfullum bakara og tertugerðarmanni með mikinn áhuga,
ríka þjónustulund, stundvísi, og snyrtimennsku til að ganga til liðs við okkur. Við leitum að bakara og tertugerðarmanni í fullt
starf. Hjá Bakarameistaranum starfa nú um 140 samheltnir starfsmenn við framleiðslu og þjónustu í þeim sex verslunum
sem fyrirtækið rekur. Bakarameistarinn ehf. er staðsettur í Suðurveri, Mjóddinni, Glæsibæ, Húsgagnahöllinni, Smáratorgi og
Austurveri.

Sért þú þeim kostum gæddur er við leitum að, hvetjum við þig til að leggja inn umsókn. Umsóknareyðublöð er að ﬁnna á
heimasíðu Bakarameistarans www.bakarameistarinn.is og nánari upplýsingar um starﬁð fást hjá framleiðslustjóra
Bakarameistarans ottar@bakarameistarinn.is

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

Bakarameistarinn opnaði sína fyrstu verslun árið 1977 í Suðurveri. Stefna Bakarameistarnans hefur verið allt frá stofnun sú
að vera leiðandi bakari sem býður framúrskarandi úrval af brauðum, tertum og bakkelsi, jafnframt því að vera í fararbroddi
með nýjungar og öﬂugt vöruþróunarstarf. Bakarameistarinn ehf. vill veita viðskiptavinum sínum hraða og góða þjónustu með
jákvæðum og metnaðarfullum starfsmönnum.

ÓRA
ÓSKAR EFTIR RITSTJ
Réttri manneskju er lofað lifandi og skemmtilegu
starfi sem gerir lífið skemmtilegra!

Rennismiðir óskast til starfa
Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn hf. eftir að ráða rennismiði.

Birtingur ehf óskar eftir ritstjóra á tímaritið Séð og heyrt.

Við leitum að öflugum mönnum, áreiðanlegum og með reynslu í faginu. Um er að ræða krefjandi
og áhugaverð verkefni við viðhald og nýsmíði. Við erum að leita að mönnum sem eru sjálfstæðir,
hafa öguð vinnubrögð, eru duglegir, eiga gott með samskipti og eru stundvísir.
Umsækjendur verða að geta hafið störf sem allra fyrst.

Umsækjendur verða að geta gert lífið skemmtilegra
og geta tekið þátt í þróun tímaritsins í samstarfi við
framkvæmdastjóra.

Umsóknir óskast sendar á karl@birtingur.is
Fullum trúnaði heitið.

Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á netfangið atvinna@hedinn.is eða fyllið út
umsókn á vefsíðu fyrirtækisins www.hedinn.is. Nánari upplýsingar hjá verkstjóra
renniverkstæðis í síma 569 2131.

Umsóknarfrestur er til 11.mars næstkomandi
SA
AG
GA
AN ÖL
ÖLL

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

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Save the Children á Íslandi

Héðinn hf. er þekkingarfyrirtæki á sviði véltækni og
málmiðnaðar. Héðinn veitir sérhæfða þjónustu í
málmiðnaði og annast viðgerðir á vélbúnaði fiskiskipa.
Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 100 manns.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Við viljum ráða vandvirkustu þernur landsins
Icelandair hótel Reykjavík Marina er óhefðbundið nýtt hótel á fjórum hæðum og hýsir 108 glæsileg
hótelherbergi, fundaraðstöðu, kokteilbar, veitingasölu og kafﬁhús á Slippbarnum, líkamsræktaraðstöðu
og bíósal. Á hótelinu ríkir fjörugt en notalegt andrúmsloft með alþjóðlegu ívaﬁ.

Okkur vantar þernur í þrif á herbergjum og alrými. Starﬁð er unnið í vaktavinnu.
Snorri Thors, hótelstjóri Reykjavík Marina, tekur á móti umsóknum og veitir nánari
upplýsingar á netfanginu snorrit@icehotels.is
REYK JAVÍK NATURA

RE YK J AV ÍK MA RIN A

í K E FL AVÍ K

F LÚ ÐI R

KL AU ST U R

HÉ R AÐ

A KU R E Y R I

H AM AR

Icelandair hótel Reykjavík Marina
er nýjasta Icelandair hótelið. Það
er staðsett við gömlu höfnina,
á einum besta útsýnisstað
borgarinnar og steinsnar frá
hjarta miðborgarinnar. Reykjavík
Marina leggur áherslu á lifandi,
skemmtilegt og skapandi umhverﬁ.
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Við erum að leita að sérfræðingi til starfa
í netkerfum, aðgangsstýringum og eftirliti
í tölvukerfum.

Umhverﬁs- og skipulagssvið

Verkefnastjóri óskast á skrifstofu framkvæmda og viðhalds
Óskað er eftir verkefnastjóra á „byggingadeild“ hjá skrifstofu framkvæmda og viðhalds.
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds sér um áætlunargerð, hönnun, útboð, framkvæmd og eftirlit með framkvæmdum fasteigna,
samgöngumannvirkja og opinna svæða Reykjavíkurborgar. Byggingadeild ber m.a. ábyrgð á byggingu, rekstri og viðhaldi
mannvirkja í eigu borgarinnar. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14 og næsti yﬁrmaður er deildarstjóri byggingadeildar.
Starfssvið
• Verkefnastjórn við nýframkvæmdir og viðhald fasteigna.
• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds og nýframkvæmda
varðandi verklegar framkvæmdir.
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
• Eftirlit útboðsverka.
• Verkbókhald, yﬁrferð og samþykkt reikninga.
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í byggingarverkfræði eða byggingartæknifræði
eða sambærilegum tæknigreinum á háskólastigi.
• Framhaldsmenntun er æskileg.
• Reynsla af verkefnastjórnun á sambærilegu starfssviði.
• Reynsla af starfs- og fjárhagsáætlanagerð.
• Færni í mannlegum samskiptum og hópstarﬁ.
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður í starﬁ.
• Tölvufærni í Word og Excel og kunnátta til að nýta upplýsingakerﬁ sem stjórntæki.
• Kostur að hafa þekkingu á starfsemi Reykjavíkurborgar og
stofnana hennar.

Við leitum að sérfræðingi til starfa við öryggislausnir í
netkerfum og stjórnun á spjaldtölvum og snjallsímum á
þráðlausum netum og yﬁr 3/4g dreiﬁkerﬁ. Vinnan innifelur
m.a. uppsetningu á eftirlitshugbúnaði og þarfagreiningu á
öryggisþörfum fyrirtækja ásamt samlögun og samþættingu
annarra kerfa og aðgangsstýringu notenda og kerfa að
netþjónustum.
Yﬁrburðar tölvukunnátta ásamt djúpri þekkingu á IP netkerfum er krafa. Formleg menntun í netkerfum, kerﬁsfræði
eða tölvunarfræði er kostur.
Persónulegir kostir eru sjálfstæð vinnubrögð, góðir samskipta- og skipulagshæﬁleikar ásamt góðum vinnu anda.
Allar fyrirspurnir og ferilskrá sendist á work@npi.is.

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti haﬁð störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri byggingadeildar í síma 411-1111. Sótt er um starﬁð á
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Laus störf” og „Verkefnastjóri á byggingadeild“.
Umsóknarfrestur er til 18.mars 2013.
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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VIÐ LEITUM EFTIR
DUGMIKLUM OG JÁKVÆÐUM
EINSTAKLINGI
Kafﬁhornið hefur verið starfrækt frá 2002 og
býður upp á almennan heimilismat á góðu
verði fyrir viðskiptavini og starfsmenn.
STARFSLÝSING:
Viðkomandi þarf að geta eldað, aðstoðað í eldhúsi, afgreiðslu,
frágangi og öðrum þeim verkum sem til falla í Kafﬁhorninu.

VINNUTÍMI:
Vinnutími er frá kl. 9-15, alla virka daga, jafnframt því
sem viðkomandi þarf að geta leyst af í sumarfríum, verið
sveigjanlegur og unnið fullt starf þegar þess er óskað.
Frekari upplýsingar veitir:
Sigurgeir M. Sigurðsson í síma 515-4000 eða sms@byko.is
Umsóknarfrestur er til 10. mars nk.
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Framkvæmdastjóri
Atvinnu- og
stjórnsýslu- og fjármálasviðs ferðamálafulltrúi
Í stöðu framkvæmdastjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs er leitað að metnaðarfullum stjórnanda sem hefur hæfni til að byggja upp vandaða stjórnsýslu þar
sem lögð er áhersla á góða stjórnarhætti og fagleg vinnubrögð.
Framkvæmdastjóri er staðgengill bæjarstjóra og hefur yfirumsjón með þjónustu
bæjarskrifstofu til bæjarstjóra, bæjarfulltrúa, ráða og nefnda auk stoðþjónustu til
stofnana sveitarfélagsins.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
t 6OEJSCÞOJOHVSNÈMBPHFGUJSMJUNF§B§ÈLWÚS§VOVNCKBSTUKØSOBS 
bæjarráðs og bæjarstjóra sé framfylgt
t :ëSVNTKØONF§ɦÈSNÈMVN CØLIBMEJPHMBVOBNÈMVN
t :ëSVNTKØONF§VQQMâTJOHBULOJPH¢KØOVTUVPHVQQMâTJOHBNÈMVN
t «CZSH§ÈHFS§TUBSGTPHɦÈSIBHTÈUMBOB
t 6QQMâTJOHBÚìVOPHHSFJOJOHÈIFMTUVSFLTUSBS¢ÈUUVN
t :ëSVNTKØONF§SFHMVCVOEOVH§BPHÈSBOHVSTNBUJ
t 6NTKØONF§TBNOJOHTHFS§ JOOLBVQVNPHÞUCP§VN
t .ØUVOTUFGOVVNVQQMâTJOHBULOJ
Menntunar og hæfniskröfur
t )ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSë GSBNIBMETNFOOUVOTLJMFH
t 3FZOTMBBGTUKØSOVOPHNBOOBGPSSÈ§VN
t FLLJOHPHSFZOTMBBGɦÈSNÈMBTUKØSOPHSFLTUSJ
t FLLJOHÈPQJOCFSSJTUKØSOTâTMV
t )GOJÓ&YDFMPHNZOESOOJGSBNTFUOJOHVUÚMGS§JMFHSBHBHOB
t "GBSHØ§HSFJOJOHBSIGOJ

-FJUB§FSB§MFJ§UPHBÈTWJ§JBUWJOOVPHGFS§BNÈMBUJMB§TUBSGBWJ§ÚSUWBYBOEJ
WFSLFGOJÈ¢FTTVTWJ§J.F§BMIFMTUVWFSLFGOBFSB§MFJUBOâSSBULJGSBUJM
BUWJOOVVQQCZHHJOHBSÈ"LSBOFTJPHFìBÓNZOE"LSBOFTTTFNWJOTMT
áfangastaðar fyrir innlenda og erlenda ferðamenn.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
t 6OEJSCÞOJOHVSNÈMBGZSJSGBHSÈ§PHFGUJSGZMHOJNF§GSBNLWNE
t 6OEJSCÞOJOHVSB§TUFGOVNØUVOÈTWJ§JBUWJOOVNÈMBÓTBNTUBSëWJ§IFMTUV
hagsmunaaðila
t "§TUP§WJ§GZSJSULJWJ§NBSLB§TTFUOJOHVPH¢SØVOWÚSVPH¢KØOVTUV
t ¶NZOEBSPHLZOOJOHBSNÈM
t ÈUUUBLBÓJOOMFOEVPHFSMFOEVTBNTUBSëÈTWJ§JBUWJOOVPHGFS§BNÈMB NB
 NF§ÚìVOWFSLFGOBPHTUZSLKB
t (FS§TUBSGTPHɦÈSIBHTÈUMBOB
Menntunar og hæfniskröfur
t )ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSë
t 3FZOTMBBGNBSLB§TNÈMVN
t FLLJOHPHSFZOTMBÈTWJ§JBUWJOOVPHF§BGFS§BNÈMB
t FLLJOHPHSFZOTMBBGɦÈSNÈMBPHWFSLFGOBTUKØSOVO
t 3FZOTMBPHGSOJÓHFS§TUZSLVNTØLOBUJMJOOMFOESBPHFSMFOESBTKØ§B
t "GBSHØ§IGOJÓUFYUBHFS§ÈÓTMFOTLVPHFOTLV

Gerð er krafa um eftirfarandi persónulega hæfni
fyrir allar stöðurnar:

Framkvæmdastjóri
umhverfis- og
framkvæmdasviðs
-FJUB§FSB§NFUOB§BSGVMMVNFJOTUBLMJOHJÓTUBSGGSBNLWNEBTUKØSBVNIWFSëT
og framkvæmdasviðs sem er vanur framkvæmdum og hefur þekkingu og áhuga
ÈVNIWFSëTPHTLJQVMBHTNÈMVN6NFSB§S§BOâUUTUKØSOVOBSTUBSGÓLKÚMGBS
sameiningar Framkvæmdastofu og Skipulags- og umhverfisstofu.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
t 6OEJSCÞOJOHVSPHGSBNMÚHOFSJOEBUJMCKBSSÈ§TPHGBHSÈ§BÈTBNU
eftirfylgd mála
t (FS§TUBSGTPHɦÈSIBHTÈUMVOBSTWJ§TJOT
t :ëSVNTKØONF§CZHHJOHBSNÈMVN VNIWFSëTNÈMVN CSVOBNÈMVNPH
almannavörnum
t :ëSVNTKØONF§GSBNLWNEVN SFLTUSJNBOOWJSLKB WFSLMFHVNÞUCP§VN
og gerð samninga
t :ëSVNTKØONF§PHÈCZSH§ÈHFS§B§BMPHEFJMJTLJQVMBHTTLWTBN¢ZLLUVN
bæjarstjórnar
Menntunar og hæfniskröfur
t )ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSë
t FLLJOHPHSFZOTMBBGTUKØSOVOPHGSBNLWNEVN
t (Ø§¢FLLJOHÈTLJQVMBHTPHCZHHJOHBSNÈMVN
t 3FZOTMBBGWFSL LPTUOB§BSPHɦÈSIBHTÈUMVOVN
t FLLJOHPHÈIVHJÈVNIWFSëTNÈMVNTLJMFHVS

• Mikil samskipta og samstarfshæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Metnaður til að ná árangri í starfi
Ráðið er í stöður framkvæmdastjóra sviða til fimm ára í senn.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar veita Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri og
Ragnheiður Þórðardóttir, þjónustu-og upplýsingastjóri í síma
433 1000.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um
störfin á heimasíðu Akraneskaupstaðar. www.akranes.is
Umsóknum um störfin þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í
starfið.
Umsóknarfrestur er t.o.m. 24. mars næstkomandi
Akranes er stærsta bæjarfélagið á Vesturlandi en þar búa
rúmlega 6600 manns. Hröð íbúafjölgun hefur verið á Akranesi
síðasta áratuginn en það tekur aðeins um 40 mínútur að
keyra frá Reykjavík upp á Akranes ef farið er um
Hvalfjarðargöng. Reglubundnar strætisvagnaferðir eru á milli
Akraness og Reykjavíkur. Á síðasta ári störfuðu um 720
manns hjá Akraneskaupstað og voru ársverkin um 470.
Yfirbragð bæjarins er friðsælt og barnvænt. Stofnanir
bæjarins eru rómaðar fyrir gott faglegt starf og íþrótta- og
menningarlíf er í miklum blóma. Frábær aðstaða er til
útivistar, meðal annars með 18 holu golfvelli.
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Bistro-grænmeti-hamborgarar-brunch-Diner
Við rekum rúmgóðan veitingastað og viljum stækka
matseðilinn með nýjum starfsmanni eða meðeiganda með
ferskar hugmyndir sem myndi hafa kauprétt að staðnum ef
vel tekst til. Til greina kemur að leigja hluta staðarins undir
sér-stað. Upplýsingar sendist Fréttablaðinu á tölvupóst box
frett.is merkt ,,Matarást-0203“

Erum við að leita að þér?
Olíubílstjórar í sumarstörf

Skeljungur óskar eftir að ráða olíubílstjóra til starfa á rekstarsvið í Örﬁrisey. Við leitum að dugmiklum einstaklingum til sumarstarfa til að sinna afgreiðslu, dælingu og dreiﬁngu á eldsneyti til viðskiptamanna og starfstöðva Skeljungs sem eru Orkan og
Shell. Um er að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf við dreiﬁngu.
Hæfniskröfur:
• Meirapróf, full réttindi
• ADR próf kostur en ekki nauðsyn
• Frumkvæði og samskiptahæﬁleikar
• Sjálfstæð vinnubrögð

Ný útboð í auglýsingu

Reykjanesbraut Stofnstígur.
Suður Mjódd – Lindir.

Starfssvið:
• Dreiﬁng á eldsneyti og smurolíu
• Móttaka pantana
• Eftirlit með birgðageymum

Útboð nr. 12980.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Kristinsson í síma 840 3050 og umsóknum skal skilað fyrir 10. mars 2013 inn á heimasíðu
Skeljungs undir störf í boði á þessari slóð hér að neðan: http://www.skeljungur.is/Um-Skeljung/Starfsumsoknir
Innkaupadeild

Starfatorg.is
Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr.ávef

Lögfræðingur
Aðstoðarmaðurseðlabankastjóra

Innanríkisráðuneytið
SeðlabankiÍslands

Reykjavík
Reykjavík

201303/020
201303/019

Starfsmaður í bókhald
Yfirsálfræðingur
Sérfr. í uppl.líkönum mannvirkja
Tæknimenn, verkefnastjórar
Nýdoktor
Sérfræðingur í stærðfræði
Sérfræðingur í tölfræði
Byggingarverkfræðingur
Lögfræðingur
Svæðalandvörður
Sérfr. við myndgreiningalækningar
Sálfræðingur
Iðjuþjálfi, sjúkraþjálfari
Sérfræðingur
Sumarafleysingar við heimahjúkrun
Mannauðsráðgjafi
Sérfræðingar
Sviðsstjóri
Lífeindafræðingur
Læknar í starfsnámi við augnlækn.
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunardeildarstjóri
Sumarstörf læknanema
Deildarstjóri verkefnastofu
Móttökufulltrúi
Bifvélavirki, vélvirki
Veiðieftirlitsmenn
Sérfræðingur

Háskólinn á Hólum
Landspítali, sálfræðiþjónusta H
Framkvæmdasýsla ríkisins
Framkvæmdasýsla ríkisins
HÍ, Lífvísindasetur
HÍ, Raunvísindastofnun
HÍ, Raunvísindastofnun
Siglingastofnun Íslands
Héraðsdómur Reykjaness
Umhverfisstofnun
Skjúkrahúsið á Akureyri
Skjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkratryggingar Íslands
Hafrannsóknastofnunin
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Þjóðskrá Íslands
Einkaleyfastofan
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Landspítali, skurðlækningasvið
Landspítali, krabbam.lækn.deild
Landspítali, geðsvið
Landspítali, röntgendeild
Landspítali, skrifstofa forstjóra
Þjóðminjasafn Íslands
Vegagerðin
Fiskistofa
Velferðarráðuneytið

Hólar
201303/018
Reykjavík
201303/017
Reykjavík
201303/016
Reykjavík
201303/015
Reykjavík
201303/014
Reykjavík
201303/013
Reykjavík
201303/012
Kópavogur
201303/011
Hafnarfjörður 201303/010
Hella
201303/009
Akureyri
201303/008
Akureyri
201303/007
Reykjavík
201303/006
Skagaströnd 201303/005
Reykjavík
201303/004
Reykjavík
201303/003
Rvk, Akureyri 201303/002
Reykjavík
201303/001
Egilsstaðir
201302/100
Reykjavík
201302/099
Reykjavík
201302/098
Reykjavík
201302/097
Reykjavík
201302/096
Reykjavík
201302/095
Reykjavík
201302/094
Reyðarfjörður 201302/093
Ak., Hö., Stykk. 201302/092
Reykjavík
201302/091

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

www.hagvangur.is

S E LT J A R N A R N E S B Æ R

Seltjarnarnes – Deiliskipulagsgerð
Forval deiliskipulagsráðgjafa
Seltjarnarnesbær auglýsir hér með eftir deiliskipulagsráðgjöfum til þess að taka að sér deiliskipulagsgerð
núverandi íbúðabyggðar sem enn á eftir að deiliskipuleggja. Bænum verður skipt upp í a.m.k. 4 deiliskipulagssvæði og skipulag unnið fyrir hvert um sig.
Verkefnin skal vinna á næstu mánuðum á vegum skipulags- og mannvirkjanefndar Seltjarnarnesbæjar og stefnt
er að því að deiliskipulag svæðanna verði staðfest á fyrri
hluta ársins 2014. Lögð verður áhersla á vönduð vinnubrögð og gott samráð við hagsmunaaðila.
Gerð er krafa um að deiliskipulagsráðgjaﬁ haﬁ víðtæka
reynslu af deiliskipulagsgerð. Reynsla af deiliskipulagsgerð í eldri byggð og úrvinnslu mála í kynningarferli er
æskileg. Lögð verður áhersla á góða framsetningu og
kynning á tillögum á íbúafundum.
Óskað er eftir upplýsingum um starfsemi þeirra ráðgjafa
sem sýna áhuga á verkinu, fyrri verkefni og starfslið.
Valdir verða ráðgjafar úr hópi umsækjenda og verður
þeim boðið að bjóða í verkefnavinnuna. Þá verða veittar
frekari upplýsingar um verkefnin og umfang þeirra. Úr
þeim hópi verða valdir ráðgjafar til að taka að sér einstök
verkefni.
Skila skal inn umsóknum um deiliskipulagsgerðina til
skipulagsstjóra Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2 eigi
síðar en miðvikudaginn 13. mars næstkomandi. Umsóknir
skulu vera skriﬂegar og undirritaðar. Stefnt verður að því
að niðurstaða um val ráðgjafa liggi fyrir í byrjun apríl og
að verkið hefjist að því loknu.
Skipulagsstjóri Seltjarnarnesbæjar

Save the Children á Íslandi
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Rekstrarsvið Strætó
auglýsir laust til umsóknar
starf deildarfulltrúa
Starfssvið:
tMönnun vagnstjórastarfa og þvottastöðvar
t7BLUBLFSmTTNÓ§
tSØVOPHIÚOOVOWJOOVGFSMB
t4LJQVMBHOJOHPSMPGTNÈMB
t*OOMFJ§JOHOâSSBLFSGB
t½OOVSWFSLFGOJ

Menntunarkröfur:
t'SBNIBMETNFOOUVO
t.KÚHHØ§GSOJÓÓTMFOTLV
t(Ø§EÚOTLVPHFOTLVLVOOÈUUB
t.KÚHHØ§UÚMWV¢FLLJOH

Hæfniskröfur:
t«IVHJÈULOJOâKVOHVNPH¢SØVO
t4LJQVMBHTImMFJLBSPHGSVNLW§J
t(FUBUJM¢FTTB§TUBSGBVOEJSÈMBHJ
t'SBNÞSTLBSBOEJIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t«SFJ§BOMFJLJ GBHNFOOTLBPHTBNWJOOB

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverﬁ þar sem reynir á sjálfstæð og öguð vinnubrögð. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að
sækja um. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ýtarleg
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Umsóknarfrestur er til og með 15. mars.
Nánari upplýsingar veitir Guðﬁnna Ingjaldsdóttir starfsmannastjóri, hægt er að senda fyrirspurn á netfangið gudﬁnna@straeto.is eða hringja í síma 540-2700.
Umsóknir berist til Gudﬁnnu Ingjaldsdóttur á netfangið gudﬁnna@straeto.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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ÚTBOÐ
Med kommunens sentrale plassering på Jæren, og nær storbyområdet StavangerSandnes, har vi mye spennende foran oss på VA-fronten. Det er planer om store
utbygginger i kommunen, samtidig som vi skal heve kvaliteten på eksisterende
ledningsnett. Vi trenger derfor å styrke bemanningen i kommunalteknisk avdeling,
og søker etter

FRAMLEIÐSLA OG
FRAMREIÐSLA Á MAT
FYRIR STARFSMENN
Í BORGARTÚNI 35,
REYKJAVÍK.

VANNINGENIØR
Ref 13/396

AVLØPSINGENIØR
Ref 13/397

KLEPP KOMMUNE

Innholdet i begge stillingene er i grove trekk prosjektering av
nyanlegg innen veg, vann og avløp, samt rehabilitering av
eldre ledningsnett. Basert på erfaring er det også aktuelt
med prosjektledelse av kommunale anlegg og oppfølging av
privat utbygging. I tillegg kommer dialog med konsulenter og
entreprenører, samt saksbehandling og øvrige oppgaver
sammen med resten av avdelingen.

Samtök atvinnulífsins og aðildarfélög þeirra í Húsi
atvinnulífsins óska eftir tilboðum í framleiðslu og
framreiðslu á mat fyrir starfsmenn í Borgartúni 35.

Vi kan tilby
- godt arbeidsmiljø
- varierte arbeidsoppgaver
- lønn etter avtale

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Samtaka
atvinnulífsins, Borgartúni 35, 105 Reykjavík,
frá og með þriðjudeginum 5. mars 2013.

kl. 14.00 þann 27. mars 2013.

Vi ønsker søkere med høyskoleutdanning innenfor
kommunaltekniske fag. Nyutdannede oppfordres også til å
søke da det blir gitt opplæring. Elektronisk søknadsskjema og
fullstendig utlysning finnes på Klepp kommunes nettside;
www.klepp.kommune.no. Søknadsfrist: 17. mars 2013.

ÚTBOÐ
Garðabær og Mosfellsbær óska eftir tilboðum í verkið

GRANDAGARÐUR 16

GLUGGASKIPTI OG KLÆÐNINGAR
Auglýsing um útboð
Faxaﬂóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Grandagarður 16 - Gluggaskipti og klæðningar

Kynningarfundir um skipulagsreglugerð og framkvæmdaleyfisreglugerð
Skipulagsstofnun og umhverfis- og auðlindaráðuneytið mun kynna
nýja skipulagsreglugerð nr. 90/2013 og framkvæmdaleyfisreglugerð
nr. 772/2012 á fimm stöðum um landið á tímabilinu 4. – 19. mars.
Fundurinn er öllum opinn.
Fundirnir verða haldna á eftirtöldum stöðum:

Sorphirða í Garðabæ og Mosfellsbæ
2013 - 2017

Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum sem
um það gilda.

Hella, Safnaðarheimili Oddakirkju, mánudaginn 4. mars kl. 10-12.

Verkið fellst í tæmingu á sorp- og endurvinnsluílátum
við íbúðarhús og ﬂutningi til móttökustöðvar.

Um er að ræða endurnýjun og síkkun glugga 2. hæðar (að
frátöldum nýjum gluggum í norðausturhluta byggingar) að
Grandagarði 16, Reykjavík og nýja álklæðningu frá neðri
hluta glugga 2. hæðar að efri brún glugga 1. hæðar.

Egilsstaðir, Icelandair Hótel Hérað, þriðjudaginn 12. mars kl. 10-12.

Útboðsgögn verða til afhendingar hjá EFLU verkfræðistofu,
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík frá og með 4. mars 2013 gegn
skráningu á samskiptaaðila bjóðanda í útboði.
Opnun tilboða: 26. mars 2013 kl. 11:00 á sama stað.

Útboðið innfelur rif og förgun á núverandi gluggum í útvegg,
steinsteypusögun vegna síkkunar glugga, rif og förgun innveggja, hluta loftklæðninga oﬂ. Útboðið innfelur einnig stálstyrkingu útveggja ásamt smíði og ísetningu nýrra glugga,

Akureyri, Hótel KEA, fimmtudaginn 7. mars kl. 10-12.

.

Ísafjörður, Suðurgötu 12, miðvikudaginn 13 mars kl. 13-15.
Reykjavík, fundarstaður auglýstur síðar, þriðjudaginn 19. mars kl. 1315.
Skipulagsstofnun

Gert er ráð fyrir að verkinu verði skilað fullbúnu 1. júlí 2013.

ÚTBOÐ

RÆSTING Á SKRIFSTOFUM
SAMTAKA ATVINNULÍFSINS
OG AÐILDARFÉLAGA
Í BORGARTÚNI 35,
REYKJAVÍK.
Samtök atvinnulífsins og aðildarfélög þeirra í Húsi
atvinnulífsins óska eftir tilboðum í ræstingu á
skrifstofum þeirra að Borgartúni 35.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Samtaka
atvinnulífsins, Borgartúni 35, 105 Reykjavík,
frá og með þriðjudeginum 5. mars 2013.

Útboðsgögn má nálgast á heimasíðu ASK arkitekta ehf
eftir kl. 9.00 mánudaginn þann 4. mars 2013 á www.ask.is
án endurgjalds, eða panta á pappír á sama stað gegn ljósritunarkostnaði, kr. 5000.Senda skal tölvupóst á:
to: steina@ask.is; jonas@ask.is
cc: pall@ask.is
og óska eftir því að fá sent aðgangsorð og upplýsingar um
aðgang að útboðsgögnum á netinu.

VETTVANGSSKOÐUN VERÐUR FIMMTUDAGINN
7. MARS 2013 KL. 14.00
Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaﬂóahafna sf., Tryggvagötu 17 101 R. (4. hæð) fyrir kl. 11:00, ﬁmmtudaginn 14. mars
2013 er þau verða opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.
Allar nánari upplýsingar um verkið gefur Steinunn M. Guðmundsdóttir arkitekt í síma 515 0310 eða í tölvupósti
steina@ask.is

Orlofsnefnd húsmæðra
í Reykjavík
Kynningarfundur á ferðum ársins
verður haldinn á Hótel Loftleiðum þriðjudaginn
5. mars nk. kl. 20:00
Kafϐiveitingar verð 1.900 kr.
Orlofsferðir árið 2013
Borgarϐjörður 18. maí
Snæfellsnes 21. -23. júní
Austϐirðir 24.-27. júní
Norður-Ítalía 27. maí -3. júní
Þýskaland, Austurríki, Tékkland 8.-13. júní
Vínarborg 28. ágúst – 3. september
Frakkland/Elsass 12.-17. september
Aðventuferð til Prag 28. nóvember – 3. desember
Skrifstofa Orlofsnefndar að Hverϐisgötu 69 er opin
mánud.-miðvikud. kl.16:30-18 sími 551 2617

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir
kl. 14.00 þann 27. mars 2013.
Save the Children á Íslandi

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili
forstöðu án launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á
að sækja um orlof.“
Stjórnin



Til sölu
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„Dótakassi“ á góðu verði

Um er að ræða 200m² steinsteypt iðnaðarhúsnæði sem stendur
á 3.015 fm eignarlóð á friðsælum stað á Kjalarnesi með útsýni
beint út á sjó. Húsið hefur nýlega verið málað að utan sem inna
og er með nýju rafmangsinntaki og töﬂu. Tvær iðnaðarhurðir eru
á húsinu ein innkeyrsludyr og önnur hleðsludyr. Hentar vel þeim
sem þurfa geymslupláss bæði úti og inni, en ákveðin vörn felst í
staðsetningunni.
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Verð 15,5 millj.
(rúml.75þús/m²),
ekkert áhv.
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Norðurbakki 21. Hafnarﬁrði

Nánari upplýsingar
veitir Guðlaugur
s. 896 0747.

Skipholti 50b • 105 Reykjavík
í • Sími
í 511 2900
Jón Briem lögg. fasteignasali
Opið virka daga frá kl. 9–17

Glæsilegar íbúðir við höfnina.

LJÓSVALLAGATA 30

Opið hús Sunnudaginn 3. mars frá kl. 14-15
•
•
•
•
•
•
•

Fullbúnar sýningaríbúðir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir.
3ja til 4ra herbergja íbúðir.
Tvennar svalir.
Stærð frá 107 fm. til 160 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar.
Til afhendingar sumar 2013.

• Nokkrar seldar nú þegar.
• Sérbílastæði í bílastaðakjallara fylgir öllum
íbúðum.
• Gott aðgengi og lyfta.
• Sölumenn: Hilmar s. 892-9694,
Hlynur s. 698-2603, Þorbjörn Helgi s. 896-0058.

OPIÐ HÚS Í DAG 2. MARS FRÁ KL. 15-16
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Bæjarhrauni 10
Hafnarﬁrði
Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Verð frá kr.
27,6 milljónir
- stofnað 1983 -

• Glæsileg efri hæð
• Endurnýjað eldhús
• Vestursvalir
• Þvottahús innan íbúðar

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Magnús Emilsson
löggiltur
fasteignasali.

Verð:

40,9 millj.

- með þér alla leið -

Byggingareitur á besta stað í Hveragerði
- Gamli Tívolíreiturinn Sunnumörk 3 – Stærð lóðar: 4.955m2.
Austurmörk 24 – Stærð lóðar: 11.202m2.

Samkvæmt aðalskipulagi er gert ráð fyrir íbúðum
og/eða þjónustu á svæðinu. Svæðið hentar vel fyrir
m.a. Uppbyggingu í ferðaþjónustu, hótel-íbúðir,
veitingastaði, verslun osfrv. Nærliggjandi lóð hýsti
áður EDEN.

Samtals eigna,- og umráðaréttur 16.157m2.

Inneign í gatnagerðagjöldum.

Í núgildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir nýtingarhlutfalli upp á 1.0 - 1.4 sem gerir byggingarétt upp
á allt að 22.000m2 en þessar tvær lóðir eru samtals
16.157m2 að stærð.

Verð 110.000.000, kr.

Byggingasvæðið sem um ræðir eru tvær samliggjandi lóðir, Austurmörk 24, og Sunnumörk 3 .

Landmark leiðir þig heim!

Allar nánari upplýsingar veitir:
Þórarinn Thorarensen
sími 512 4900 eða 770 0309
Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Sími 512 4900
landmark.is
Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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Leiguíbúðir í Stórakrika
Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur
og lögg. fast.
Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Otrateigur 4 - Raðhús og bílskúr

Hólabraut – Akureyri

OPIÐ HÚS Á SUNNUDAG FRÁ KL. 15-16
S

PIÐ

HÚ

Leigufélagið Bestla hefur til leigu nýlegar og fallegar 3ja
herbergja íbúðir við Stórakrika í Mosfellsbæ.
• Stærð íbúða 110-117 m2
• Bílastæði í bílakjallara
• Lausar strax
• Leiguverð 160 þúsund á mánuði + hússjóður

O

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna, johanna@bestla.is

Opið hús í dag laugardag frá kl: 15-15:30
Ný uppgerð 4ra herbergja efri hæð í miðbæ Akureyrar.
Ný gólfefni, innréttingar, innihurðar, gler oﬂ. Laus til
afhendingar strax. Stærð 118,5m² - Verð 20,9millj.
Eignin hentar einkar vel sem orlofsíbúð.
www.kaupa.is • Sími: 466 1600

Raðhús og bílskúr á góðum stað við Laugardalinn. Eignin er alls ca

Fjarðargötu 17, Hf.
Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is
Finnbogi Hilmarsson og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Birkihæð 8 - Glæsilegt raðhús
OP

IÐ

S
HÚ

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali

VESTURVANGUR 4 - HAFNARFIRÐI

Tjarnarból 6
Opið hús Laugardag

Vel skipulögð og rúmgóð 5
herbergja, 126,7 fm íbúð á
2. hæð í mikið endurnýjuðu
húsi á Seltjarnarnesi.
Nýlega er búið að endurnýja
alla glugga og gler í íbúðinni,
sem og endurnýjað þak og
mála hús að utan.

frá kl. 15:00-15:30
Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson

PIÐ

S
HÚ

O

sölufulltrúi

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. MARS KL. 14-15

Verð: 55 millj. Opið hús í dag frá 14:30 – 15:30
Sérlega vandað og vel um gengið raðhús á einni hæð, alls
185,5 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni, stór suðursólpallur, fallegt útsýni og tvöfaldur bílskúr. Stórar stofur, mikil
lofthæð og tvö herbergi. Hús sem hentar sérlega vel fyrir tvo
í heimili. Verð: 55 millj. Húsið verður sýnt í opnu húsi sunnudaginn 3. mars frá kl. 14:30 – 15:30. Finnbogi Hilmarsson,
löggiltur fasteignasali, verður á staðnum og sýnir húsið.

35,7 millj.

Fallegt 211,4 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt 43,2 fm
bílskúr á róleglum og góðum stað. 4 herbergi á efri hæð og
á neðri hæð er 3ja herb. aukaíbúð með sérinngangi. Svalir/
verönd, falleg ræktuð lóð. Verð 51,0 millj.
Kristinn tekur á móti gestum, s. 863-3071

SMÁRATÚN 3 - GARÐABÆ
S

PIÐ

HÚ

O

Smiðshöfði - Til leigu

Suðurlandsbraut 22 • Sími 530 6500 • heimili.is

110 Reykjavík

787 fm iðnaðarhúsnæði
Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

Kjalarvogur 10, 104 Reykjavík

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. MARS KL. 14-15
Fallegt 231 fm raðhús m/innbyggðum bílskúr á skjólgóðum
stað á Álftanesi, Garðabæ. 4 svefnherb. möguleiki að bæta 2
við. Sólstofa m/lögnum f. heitan pott. Verönd. Sérlega falleg
lóð. Verð 44,9 millj.
Guðﬁnna tekur á móti gestum, s. 897-5501

sími: 697 3080
david@miklaborg.is

Eignin skiptist í 300 fm jarðhæð með 4
innkeyrsluhurðum
79 fm skemmu með 2 innkeyrsluhurðum
108 fm milliloft
300 fm skrifstofurými á 3. hæð
Einnig kemur til greina að leigja einstaka
eignarhluta

Óskar R. Harðarson

Leiguverð:

750 þ.kr. + vsk.

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

HNOÐRAVELLIR 34 - HAFNARFIRÐI
S

PIÐ

HÚ

OPIÐ HÚS Á MORGUN

O

Til leigu um 1.300 fm. lagerhúsnæði. Tvær 4,5 m háar innkeyrsludyr. Góð aðkoma. Vörurekkar geta mögulega fylgt.
HAGSTÆTT LEIGUVERÐ. VSK-húsnæði. Lofthæð 4,5 - 5 m.
Allar nánari upplýsingar veitir
Helgi Már Karlsson, lögg. fasteignasali
í s. 534 1024 / 897 7086 eða
hmk@atvinnueignir.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. MARS KL. 14-15
Sérlega fallegt 233 fm einbýli, þ.e. íbúð 176 fm og bílskúr 57
fm og að auki ca 30 fm manngengt milliloft. 4 svefnherb. Flottar innréttingar og gólfefni. Hellulögð verönd. Verð 49,5 millj.
Ingibjörg tekur á móti gestum, s. 861-2777

Eskivellir 21a

221 Hafnarfjörður

sunnudag 3. mars

frá kl. 16:00-17:00

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

sími: 697 3080
david@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja
íbúðir
Eignirnar skilast með gólfefnum
Tilbúnar til afhendingar við
kaupsamning
Verð frá 18,6 milljónum
Allt að 90% fjármögnun í boði

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

18,6 - 25,5 millj.
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Minningarsjóður
Guðjóns Samúelssonar
Minningarsjóður dr. phil. húsameistara Guðjóns Samúelssonar auglýsir hér með eftir umsóknum um styrkveitingar
úr sjóðnum. Styrkir eru veittir annað hvert ár og fer
styrkveiting fram í tíunda sinn þann 15. apríl 2013.
Tilgangur sjóðsins skv. skipulagsskrá er „að útbreiða
þekkingu á húsagerðarlist í íslenskum anda“.
Heildarstyrkveitingar munu að þessu sinni samtals nema
um 1.400.000 kr.
Umsóknir skulu vera á rafrænu formi og sendast á netfangið ai@ai.iseða til skrifstofu Arkitektafélags Íslands,
Engjateigi 9, 105 Reykjavík, merktar „Minningarsjóður“,
eigi síðar en kl. 12.00 mánudaginn 25. mars 2011.

Styrkir til safna

skv. safnalögum nr. 141/2011
Safnaráð auglýsir eftir umsóknum frá
menningarminjasöfnum, náttúruminjasöfnum og listasöfnum, um styrki úr
safnasjóði á árinu 2013.

ÓSKAST TIL LEIGU
15417 - Fullbúið skólahúsnæði óskast á
leigu fyrir Menntaskólann við Sund
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu húsnæði, tímabundið, til kennslu fyrir Menntskólann við Sund. Miðað
er við að húsnæðið verði tekið á leigu í tvö ár, frá 1. ágúst
2013, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar.
Gerð er krafa um staðsetningu í göngufjarlægð (hámark
um 1 km) frá skólanum sem staðsettur er á horni
Gnoðarvogs og Skeiðarvogs, 104 Reykjavík.
Húsrýmisþörf skólans er áætluð um 600 fermetrar, þar sem
gert er ráð fyrir að verði 7 góðar kennslustofur, snyrtingar
og kafﬁhorn.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður
að uppfylla verða aðgengi-legar á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is frá kl. 13:00, mánudaginn, 4. mars 2013.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 15417 (verkefnisnúmer
Ríkiskaupa) skulu sendar á netfangið utbod@rikiskaup.is
og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
kl. 9-17
OPIÐ
MÁN.-FIM.mán-fös
9-18 OG FÖS.
9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali
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OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG FRÁ KL. 15-16.
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Stórglæsileg og rúmgóð 153,8 fm endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt 10,4 fm
geymslu í kjallara og tveimur stæðum í bílastæðahúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, eldhús, stofur, barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús
og tvennar svalir. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fallegt útsýni. Húsið hefur fengið
viðurkenningu umhverﬁsráðs Kópavogs fyrir góðan frágang á húsi og lóð. Glæsileg
íbúð í vönduðu lyftuhúsi. Húsið er ál- og ﬂísaklætt að utan. Verð 59,0 millj.
Dan Wiium, Sími 896-4013 verður á staðnum.
Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

Fyrir¬spurnar¬frestur rennur út 12. mars en svarfrestur er
til og með föstudeginum, 15. mars 2013.

Hlutverk safnasjóðs er að styrkja starf þeirra safna sem
falla undir safnalög nr. 141/2011. Safnaráð úthlutar úr sjóðnum samkvæmt safnalögum og úthlutunarreglum ráðsins
frá 19. júlí 2010. Upphæð og fjöldi veittra styrkja fer eftir
fjárveitingu á fjárlögum og umsóknum.

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og
staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en
kl. 16.00 þriðjudaginn, 19. mars 2013.

Til þess að geta sótt um rekstrarstyrk úr safnasjóði þarf
safn að uppfylla skilyrði skv. ákvæðum 10. gr. safnalaga
m.a. um að safn skuli hafa tryggðan fjárhagsgrundvöll.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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Söfn sem hljóta rekstrarstyrk á fjárlögum munu ekki hljóta
rekstrarstyrk úr safnasjóði sama ár, en geta sótt um verkefnastyrki.

EINHAMAR - VIÐ AKRANES

Tekið verður tillit til samningsbundinna samstarfsverkefna
við söfn/setur/sýningar/aðra starfsemi á sviði safnastarfs
við ákvörðun rekstrarstyrkja.
Áhersla verður lögð á úthlutun verkefnastyrkja.
Umsóknarfrestur er til 26. mars 2013. Umsóknum skal skila
með því að fylla út umsóknareyðublað á vefsíðu safnaráðs:
www.safnarad.is. Öllum fylgigögnum með umsókn skal
skila áður en umsóknarfrestur rennur út. Nánari upplýsingar á skrifstofu safnaráðs.
Safnaráð • Suðurgötu 41 • 101 Reykjavík
safnarad@safnarad.is • S: 530 2216

Grandatröð - Hf.
- Matvæla/Fiskvinnsluhús
Til sölu Einhamar 2, fallegt einbýlishús á frábærum útsýnisstað
í útjaðri Akraness. Húsið er 194, 2 fm að stærð ásamt 65,4 fm
bílskúr samtals 259,6 fm að stærð. Húsið stendur á 1350 fm
leigulóð. Húsið er á einni hæð og skiptist í fjögur svefnherbergi,
forstofu, gestabaðherbergi, þvottahús, sjónvarpshol, stofu, eldhús,
baðherbergi og gang. Í bílskúr er geymsla.
Nánari upplýsingar á skrifstofu FM sími 550-3000.

3VEINSPRËF Å EFTIRTÎLDUM IÈNGREINUM VERÈA HALDIN
Å MAÅ OG JÒNÅ EF N¾G Ö¹TTTAKA F¾ST

Auglýsing um sveinspróf

¥ MATV¾LAGREINUM
Å MAÅiðngreinum
5MSËKNARFRESTUR
TIL  íAPRÅL
Sveinspróf
í eftirtöldum
verða ER
haldin
maí og
júní
ef
næg
þátttaka
fæst:
¥ BYGGINGAGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL
 APRÅL

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

¥ PRENTGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL

Í byggingagreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
LJËSMYNDUN íÅ maí
SEPTEMBER
p OKTËBER 5MSËKNARFRESTUR
Í ¥prentgreinum
- júní. Umsóknarfrestur
er til 1. apríl.

Nýkomið sérlega gott 825 fm atvinnuhúsnæði, matvæla/
ﬁskvinnsluhúsnæði á sérlóð 2400 fm. Byggingaréttur.
Öll leyﬁ til staðar, Fullbúin eign. Laust ﬂjótlega.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

LÆKJARGATA – REYKJAVÍK

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

TIL  JÒLÅ

Í bílgreinum í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
¥ M¹LMIÈNGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR TIL  MAÅ

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní.
Umsóknarfrestur
er til 1. apríl.
¥ VÁLVIRKJUN Å SEPTEMBER
5MSËKNARFRESTUR TIL  JÒNÅ

Í snyrtigreinum í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. maí.

¥ SNYRTIGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ

Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur til 1. maí.

¥ BÅLGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ

Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur til 1. júní.

HÎNNUNAR í OG
HANDVERKSGREINUM
Å MAÅ p JÒNÅ
Í ¥ljósmyndun
september
– október. Umsóknarfrestur
til 1. júlí.
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ
$AGSETNINGAR
PRËFANNA
VERÈA
BIRTAR
¹ HEIMASÅÈU
Dagsetningar
prófanna
verða
birtar
á heimasíðu
okkarOKKAR
um
UMog
LEIÈ
OGliggja
Ö¾R LIGGJA
leið
þær
fyrir. FYRIR

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Klapparstígur
Glæsileg útsýnisíbúð á tveimur efstum hæðum

Til sölu frábærlega staðsetta STÚDÍÓ-íbúð 48,1m2 í fallegu fjölbýli
í hverﬁ 101 Reykjavík. Íbúðin er á þriðju hæð í húsinu númer 4 við
Lækjargötu í Reykjavík.
Nánari upplýsingar á skrifstofu FM sími 550-3000/899-8199

LÆKJARGATA –

-EÈ UMSËKN SKAL LEGGJA FRAM AFRIT AF N¹MSSAMNINGI
LÅFEYRISSJËÈSYFIRLIT
OG BURTFARARSKÅRTEINI
MEÈ EINKUNNUM
Með
umsókn skal leggja
fram afrit af námssamningi,
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¹ ÖVÅ AÈ NEMI
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ÒTSKRIFASTeða
Å MAÅ
lífeyris
sjóðsyﬁrlit ogSKËLA
burtfararskírteini
með
einkunnum


RVK. 4ra herb.

staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2013.

+OSTNAÈUR PRËFTAKA SS EFNISKOSTNAÈUR ER MISMUNANDI EFTIR
IÈNGREINUM

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir
iðngreinum.
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ OG M¹ N¹LGAST ¹ HEIMASÅÈU OKKAR
VEFFANG WWWIDANIS OG ¹ SKRIFSTOFUNNI

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang:
www.idan.is og á skrifstofunni.
)¨!. FR¾ÈSLUSETUR
3KÒLATÒN 
 2EYKJAVÅK
3ÅMI  
"RÁFSÅMI  
WWWIDANIS

Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum í vönduðu
fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Klapparstíg auk sér stæðis í
bílageymslu. Þrennar svalir eru á eigninni, til norðurs, austurs og
suðurs, sem allar eru ﬂísalagðar. Glæsilegar samliggjandi stofur,
sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum, eldhús með hvítum innréttingum, tvö svefnherbergi og stórt baðherbergi auk gestasnyrtingar.
Mikil lofthæð er á efri hæð íbúðarinnar. Stórkostlegt útsýni út á
sundin, að höfninni, Esjunni og yﬁr austurborgina.

Til sölu áhugaverða íbúð í Lækjargötu. Um er að ræða 4ra
herbergja alls 123 m2 endaíbúð á 3ju hæð í nýlegu lyftuhúsi í hjarta
borgarinnar. Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu og geymsla í
kjallara.
Nánari upplýsingar á skrifstofu FM sími 550-3000/899-8199.

