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Java forritun - Spring / Hibernate

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið 
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  

Við óskum eftir að komast í samband við reynda Java 
forritara sem hafa náð góðum árangri í starfi og langar að 
leita nýrra tækifæra.   

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða 
sambærileg menntun
Haldgóð starfsreynsla í Java með áherslu á 
bakendaforritun

Áhugaverð tækifæri í boði 

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Sérfræðingur

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 2. apríl nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Ráðuneytið fer með mál er varða m.a. 
náttúruvernd, friðlýsingar, veiðistjórn, 
mengunarvarnir, loftslagsmál, líffræðilega 
fjölbreytni, skógrækt, landgræðslu, 
skipulagsmál og fræðslu á sviði 
umhverfismála.

Starfsmenn umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytisins eru 40 og skiptist starfsemi 
þess í fjórar skrifstofur: skrifstofu landgæða, 
skrifstofu hafs, vatns og loftslags, skrifstofu 
umhverfis og skipulags og skrifstofu 
fjármála og rekstrar.

Nánari upplýsingar um ráðuneytið 
má finna á heimasíðu þess                                 
www.umhverfisraduneyti.is

Helstu verkefni

rekstrar

U

Menntunar- og hæfniskröfur

  

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Áfylling og afgreiðsla gashylkja

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 18. mars 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 koldíoxíð-
verksmiðju 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

Hæfniskröfur

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

Starfssvið
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Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á 
sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni 
og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og heilbrigðis mál starfsfólks eru í 
fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Samskip óska eftir að ráða forstöðumann  
innflutningsdeildar fyrirtækisins.

Forstöðumaður ber ábyrgð á sölu- og markaðsstefnu innflutningsdeildar.

Starfssvið 
Leiðtogi innflutningsdeildar  
Samskipti við viðskiptavini 
Samningagerð 
Samskipti við erlenda samstarfsaðila 
Markaðs- og söluáætlanir 

Menntunar- og hæfnikröfur
Leiðtogahæfni og framsýni – a.m.k. 5 ára stjórnunarreynsla
Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. viðskiptafræði, 

     verkfræði eða sambærilegt, meistaranám er kostur
Víðtæk þekking á íslensku viðskiptalífi
Afburða samskiptafærni 
Góð íslenska og enska í ræðu og riti
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
Framsækni og árangursdrifni

FORSTÖÐUMAÐUR

Saman náum við árangri

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 
sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.              
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.   
Nánari upplýsingar veita Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) 
og Elín Friðjónsdóttir (elin.fridjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
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Verkefnastjóri þjónustumála

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfssvið:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af þjónustustjórnun hjá stærra fyrirtæki æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar
• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

VÍS |   ÁRMÚLA 3 |   108 REYKJAVÍK |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

VÍS leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra 

fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum á sviði þjónustumála.     

Verkefnastjóri þjónustumála heyrir beint undir framkvæmdastjóra

sölu- og þjónustusviðs og hefur umsjón með þjónustugæðum

í fyrirtækinu í heild. 

 

• Samvinna við allar deildir fyrirtækisins um innri og ytri þjónustu
• Rýna og bæta þjónustuferla í samstarfi við gæðadeild
• Skipulagning og eftirfylgni úrbótaverkefna sem snúa að þjónustu
• Skipulag, umsjón og gerð þjónustukannana og mælinga

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og

Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars nk. og skulu umsækjendur sækja um 

starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 41 þjónustuskrifstofu víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og
viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfs-
umhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.
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Munnharpan veitingahús í Hörpu 
auglýsir eftir matreiðslumanni. 

Aðili með mjög mikla reynslu úr eldhúsi kæmi einnig 
til greina í starfið. 100% starf.

Umsóknir með ferilskrá sendist á  
jakob@munnharpan.is 

Hægt er að hringja í síma 528 5111 til að fá nánari 
upplýsingar.

Selfossveitur reka hita- og vatnsveitu Sveitarfélagsins Árborgar. Fyrirtækið er til húsa að Austurvegi 67.
Selfossveitur óska eftir tveimur starfsmönnum á sviði hita og vatnsveitu til starfa sem fyrst. 
Starfið heyrir undir verkstjóra vatns- og hitaveitu. 

LAUS STÖRF HJÁ 
SELFOSSVEITUM

Ábyrgðar og starfssvið:
Hita- og vatnsveita:
• Öll almenn störf vegna nýframkvæmda, viðhalds, reksturs og 

þjónustu. Verkþættir eru m.a. við:
» Vatns- og orkuöflun
» Rekstur dælu- og stjórnstöðvar
» Dreifingu
» Þjónustu

• Starfsmaður vinnur bakvaktir utan venjulegs dagvinnutíma og 
sinnir vaktþjónustu/bilanaþjónustu:
» Móttaka bilanatilkynninga frá vaktkerfi og notendum. 

Úrvinnsla þeirra og skráning.
» Eftirlit með rekstri veitukerfanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Iðnmenntun á sviði málmiðngreina og/eða aðra menntun sem 

nýtist í starfi
• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af rekstri 

dælukerfa og dælustöðvum, notkun stýribúnaðar og skjámynda-
kerfa

• Hafi góða þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Ensku og tölvu kunnátta æskileg

 

Frekari upplýsingar um starfið veita Jón Tryggvi Guðmundsson, framkvæmda- og veitustjóri eða Þorfinnur Snorrason verkefnastjóri,  
í síma 480 1500 á skrifstofutíma.  Umsókn þarf að berast í síðasta lagi 15. mars n.k. á netfangið jont@arborg.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða í starf framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er í 
matvælaiðnaði, ársveltan er um 900 milljónir og starfsmenn eru um 30. Viðkomandi hafi haldbæra 
reynslu af rekstri og stjórnun og hæfileika til að greina framtíðarmöguleika og viðskiptatækifæri. 

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 20. mars nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is ásamt 
fylgigögnum.

Helstu verkefni
• Dagleg stjórnun og yfirumsjón með rekstri
   fyrirtækisins
• Framkvæmd og eftirfylgni við stefnu fyrirtækisins 
    í framleiðslu og markaðsmálum
• Samskipti og samningagerð við viðskiptavini, 
   birgja og aðra samstarfsaðila
• Frumkvæði í vöruþróun 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun framleiðslufyrirtækis er augljós kostur
• Reynsla af skipulagðri og árangursríkri markaðssetningu er mikill kostur
• Þekking og reynsla af innkaupum og samskiptum við erlenda og innlenda 
    birgja er kostur
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á frumkvæði, samskiptahæfni 
   og skipulögð vinnubrögð
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi eru nauðsynlegir kostir

Framkvæmdastjóri

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

Viltu vinna að betri heimi?
Sumarstarf hjá Amnesty International
Skemmtilegt, gefandi og vel launað starf.
Mannréttindasamtökin Amnesty International 
óska eftir að ráða starfsfólk í kynningar á 
sms aðgerðaneti okkar á götum úti.
Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum 
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.

Upplýsingar gefur Torfi Jónsson  
verkefnastjóri (tgj@amnesty.is)
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Einstaklingar af báðum kynjum eru 

hvattir til að sækja um störfin.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 
vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið hefur það að 
markmiði að vera í fremstu röð hvað 
snertir öryggi og vinnuumhverfi og 
möguleika starfsfólks til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð. 

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI

Sumarstörf
Orkuveita Reykjavíkur vill ráða ungt fólk til sumarstarfa. 
Um er að ræða almenn sumarstörf og sérverkefni 
fyrir háskólanema.

Umsækjendur um sumarstörf skulu vera fæddir 1996 eða fyrr.

Umsóknarfrestur um sumarvinnu er til 26. mars 2013.

Allar nánari upplýsingar eru á www.or.is 

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

mengunareftirlit
Hjá Umhverfisstofnun er laust til 
umsóknar starf sérfræðings við eftirlit 
með mengandi starfsemi.

Í boði er starf hjá stofnun þar sem að leiðarljósi eru 
höfð fagmennska, samvinna, framsýni og virðing. 

Gerð er krafa um háskólapróf á sviði náttúru-
vísinda eða verkfræði. Framhaldsmenntun í um-
hverfis fræðum eða framangreindum greinum og /
eða reynsla af sambærilegri stjórnsýslu er æskileg.

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  hæfniskröfur 
og umsóknarfrest er að finna á starfatorg.is og 
umhverfisstofnun.is/storf
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Umsjónarmaður 
Sjálfsbjargarheimilisins

Auglýst er eftir umsjónarmanni 
fasteignar í fullt starf. Helstu 
verkefni starfsmanns eru að sjá um viðhald í 
Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12 Reykjavík, 
annað hvort með því að sinna því  sjálfur eða 
kalla iðnaðarmenn til verka.

Leitað er að hæfileikaríkum starfsmanni með iðnmenntun 
sem nýtist í starfið.  Umsækjandi  þarf að búa yfir mikilli  
reynslu og  færni í mannlegum samskiptum, enda hlutverk 
starfsmanns að mæta óskum og þörfum íbúa, starfsmanna 
og annarra þeirra sem leita eftir þjónustu á Sjálfsbjargar-
heimilinu. Gert er ráð fyrir ráðningu hið fyrsta.

Frekari upplýsingar veitir Tryggvi Friðjónsson framkvæmda-
stjóri í síma 899 0065.  Tölvupóstur:  tryggvi@sbh.is  
Umsóknarfrestur er til 2. apríl 2013.  Umsóknum skal skilað 
í tölvupósti á framangreint póstfang, ásamt ferilsskrá og 
greinargerð er lýsir hvers vegna umsækjandi sækir um 
starfið og hví hann telur sig til þess fallinn að gegna því.  

Helstu starfsemisþættir á vegum Sjálfsbjargarheimilsins 
eru: Búseta, þjónustumiðstöð, þekkingarmiðstöð, eldhús, 
endurhæfingaríbúð og sundlaug. Öll starfsemin fer fram í 
Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, Reykjavík.

Matreiðslumaður
Óskum eftir að ráða matreiðslumann 
fyrir komandi sumar. 
Útsjónarsamur og samvinnufús 
einstaklingur, sem hefur yfirumsjón 
með eldhúsi, matvælum og 
innkaupum. Þarf að hafa gaman, að 
því að vinna í sveitasælunni.

Áhugasamir sendið nafn og  
ferilskrá á julli@hreggnasi.is

Auglýsum eftir starfsfólki við bílaþrif.
Áhugasamir sendi tölvupóst með upplýsingum á 
starf@splass.is 

Starfsfólk 
óskast 

STAY APARTMENTS
Stay Apartments óskar eftir þernum og smið  

í fulla vinnu á íbúðarhótel í 101 og 105. 

Þernur
Stay Apartments getur bætt við sig tveim 
stundvísum, drífandi, sjálfstæðum þernum.  
Reynsla að þrifum æskileg. 
Mikil vinna í boði.

Smiður
Stay Apartments óskar eftir að ráða smið í fullt 
starf. Starfið fellst bæði í viðhaldsvinnu á 58 
íbúðum í hótelrekstri ásamt stærri framkvæmdum.

Vinsamlegast sendið umsóknir með ferilskrá á 
halldor@stay.is fyrir 14. mars.

Laus störf
hjá Fjárvakri – fjármálaþjónustu,

dótturfélagi Icelandair GroupÍS
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STARFSLÝSING
II Dagleg þjónusta við notendur fjárhagskerfa
II Uppsetningar og þróun fyrirliggjandi 
 fjárhagskerfa
II Þróun nýrra lausna
II Verkefnastjórn í innleiðingu nýrra lausna
II Önnur tilfallandi verkefni innan
 upplýsingatæknideildar
 

HÆFNIKRÖFUR 
II Mjög góð þekking og reynsla af
 SQL gagnagrunnum
II Grunnþekking á bókhaldi og fjármálum
II Reynsla af verkefnastjórnun og innleiðingu 
 fjárhagskerfa
II Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
II Mikil þjónustulund og færni í samskiptum 

SÉRSTAKAR HÆFNIKRÖFUR VERKEFNASTJÓRA I
II Mjög góð þekking og reynsla af vefforritun
 (netforritun+MS umhverfi)
 

SÉRSTAKAR HÆFNIKRÖFUR VERKEFNASTJÓRA II
II Mjög góð þekking og reynsla af Dynamics AX
II Þekking á birgðahaldi og innkaupum

NÁNARI UPPLÝSINGAR: 

Halldóra Katla Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri  I  dora@fjarvakur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.fjarvakur.is/lausstorf  eigi síðar en 20. mars nk.

FJÁRVAKUR – FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA EHF.
REYKJAVÍKURFLUGVELLI  I  101 REYKJAVÍK
SÍMI 50 50 250  I  FAX 50 50 259
FJARVAKUR@FJARVAKUR.IS  I  WWW.FJARVAKUR.IS

Fjárvakur leitar eftir metnaðarfullum, áhugasömum og duglegum einstaklingum í spennandi og 
krefjandi störf. Boðið er upp á gott starfsumhverfi, þægilega starfsaðstöðu og tækifæri til þróunar í 
starfi. Lögð er áhersla á að viðkomandi hafi mikla þjónustulund og geti unnið sjálfstætt.

Fjárvakur sérhæfir sig í umsjón verkferla sem tilheyra fjármálasviði fyrirtækja og býður fyrirtækjum allt frá heildar-
lausnum til afmarkaðra verkefna á því sviði. Helstu verkferlar eru umsjón bókhalds, fjárhagsuppgjör, innheimta, 
greiðsla reikninga, kostnaðareftirlit, fjármálastjórn, launavinnsla og önnur starfsmannaþjónusta. Hjá fyrirtækinu á 
Íslandi starfa um 60 manns sem búa yfir áralangri reynslu af rekstri fjárhagskerfa og framleiðslu fjárhagsupplýsinga 
sem uppfylla ströngustu kröfur stjórnenda. Mikil áhersla er lögð á að veita viðskiptavinum ávallt framúrskarandi 
þjónustu.

Viðskiptavinir okkar eru stór alþjóðleg fyrirtæki og stofnanir með samanlagða veltu vel yfir 100 milljarða króna og 
með rúmlega 4 þúsund starfsmenn. Aðsetur félagsins er í Icelandair-húsinu við Reykjavíkurflugvöll. Nánari upplýsingar 
er að finna á www.fjarvakur.is.

Starfsmaður í endurgreiðsludeild

STARFSLÝSING
II Úrvinnsla á endurgreiðslubeiðnum frá 
 viðskiptavinum vegna ónotaðra flugskjala
II Almenn verkefni í endurgreiðsludeild 
 tekjubókhalds

HÆFNIKRÖFUR 
II Góð þekking á farseðlaútgáfu og á 
 fargjaldareglum
II Góð þekking á Amadeus bókunarkerfinu
II Mjög góð enskukunnátta
II Góð almenn tölvukunnátta

Verkefnastjórar í upplýsingatæknideild
Upplýsingatæknideild félagsins þjónustar rúmlega 400 notendur út um allan heim. 
Leitað er að starfsmönnum í tvö störf.
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Starfsfólk óskast
 
Nýlegur veitingastaður í miðbæ Reykjavíkur 
óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:
 
1. Yfirmatreiðslumanni
 
2. Þjónn með reynslu í stöðu vaktstjóra
 
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á 
box@frett.is merkt: „veitingastaður“

Fræðslusetrið Starfsmennt er samstarfsvettvangur fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins og stéttarfélaga innan BSRB um símenntun, 
ráðgjöf og starfsþróun opinberra starfsmanna. Setrið þróar og 
heldur utan um starfstengt nám um allt land í víðtæku samstarfi og 
veitir stofnunum ráðgjöf á sviði mannauðseflingar.
 

Fræðslusetrið Starfsmennt auglýsir eftir mannauðsráðgjafa til að vinna með stofnunum að eflingu 
mannauðsstjórnunar. Starfið felst í ráðgjöf og fræðslu sem miðar að því að efla starfsþróunar-
möguleika, starfsánægju og starfsumhverfi og bæta þannig starf stofnana. Um er að ræða nýtt 
starf vegna aukinna verkefna setursins á þessu sviði.

LIFUM - LÆRUM

Vinnustaðaheimsóknir og ráðgjöf við stofnanir Háskólamenntun í mannauðsstjórnun eða skyldum greinum

 

Rafrænar umsóknir ásamt náms-
og starfsferilsskrá skulu berast á 
smennt@smennt.is fyrir 27. mars. 
Upplýsingar um starfsemi og 
hlutverk Starfsmenntar má finna
á heimasíðu setursins og hjá 
framkvæmdastjóra.
 

Fræðslusetrið Starfsmennt  ·  Ofanleiti 2  ·  103 Reykjavík  ·  Sími 550 0060  ·  www.smennt.is

Nordisk Råd
Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K

Nordisk Råd søger 

Rådsdirektør til sekretariat i København

Stillingen som Rådsdirektør i Nordisk Råd bliver ledig fra 1. januar 2014. Rådsdirektøren 
leder sekretariatet som betjener Nordisk Råd. Vi søger en erfaren og dygtig leder med 
visioner for det nordiske samarbejde. Politisk erfaring vil der blive lagt vægt på. Nordisk 
Råd blev etableret i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, 
Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland. Sekretariatet for Nordisk Råd er lokaliseret 
sammen med Nordisk Ministerråds sekretariat i København. 

Ansøgningsfristen for stillingen er 1. april 2013.  
Gå til www.hodejegerne.no for at søge tjenesten.

Læs mere om stillingen og kontaktoplysninger på  
www.norden.org eller www.hodejegerne.no

Job description
Applicant will be responsible for the smooth, efficient running and security 
of the hotel during the night. Duties will include portering, security, 
reception, laundry assisting staff and guests in any way possible.   

The ideal applicant will be able to lead by example, have excellent 
customer service skills and be able to work in a team or on own initiative. 

Salary is according to union agreement.
Please sent your c.v. to sales@apartmentk.is

Apartment K  
Night Porter

Alhliða ferðaþjónusta í faðmi fjalla óskar 
eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:

• Matreiðslumaður/kokkur
Þarf að vera snyrtilegur, skipulagður með góða tilfinningu fyrir 
þjóðlegri matargerð og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Leiðsögumaður/landvörður með leigubílaréttindi
Gott vald á ensku skilyrði ásamt því að hafa góða tilfinningu 
fyrir náttúrunni og þörfum fólks af ólíkum uppruna.  Þarf einnig 
að vera léttur í lund og áræðanlegur.
Leiðsöguréttindi æskileg en ekki nauðsynleg.
• Ráðskona
Þarf að vera fjölhæf, snyrtileg og glaðlynd umfram allt, ásamt 
því að geta bakað íslenskt bakkelsi s.s. brauð, kleinur, ástar-
punga og fleira góðgæti.

Ferðaþjónustan samanstendur af gistingu, dagsferðum, og veit-
ingasölu í fögru umhverfi, þar sem snoturt sauð- og geitfjárbú 
blómstrar í bland við ferðamanninn.
Fríðindi: Frítt fæði og húsnæði á vinnutímabili.
Áhugasamir sendi umsóknir á: fjalladyrd@fjalladyrd.is
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Isavia óskar eftir að stækka hóp sinna frábæru starfsmanna. Okkur vantar 
markaðsstjóra, sérfræðing í mannauðsmálum, deildarstjóra eignaumsýslu 
og verk- eða tæknifræðing.

Viltu þjóna flugi með okkur?

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia starfa um 650 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri 
flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk yfir- 
flugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð er að finna á www.isavia.is/atvinna.
Umsóknarfrestur er til og með 28. mars 2013.

FYLGIST MEÐ LAUSUM STÖRFUM HJÁ ISAVIA Á WWW.ISAVIA.IS/ATVINNA

Markaðsstjóri Isavia

                

Sérfræðingur í mannauðsmálum

                

Verk- eða tæknifræðingur

          

Deildarstjóri eignaumsýslu

 byggingartæknifræði eða sambærilega menntun. 
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Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ráðgjöf vegna umsókna og aðstoð vegna uppsetningu lífsýnasafna
 » Eftirlit með geymslu og skráningu lífsýna og eftirlit með geymslustöðum
 » Áhættumat og uppfærsla gæðahandbókar lífsýnasafna
 » Eftirlit með afgreiðslu lífsýna

Hæfnikröfur
 » Íslenskt starfsleyfi lífeindafræðings, náttúrufræðings eða annað 

háskólanám innan heilbrigðisvísinda sem hentar til starfsins
 » Færni og reynsla í notkun upplýsingakerfa
 » Góð samskiptafærni og skipulagshæfileikar
 » Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
 » Reynsla og þekking á rekstri lífsýnasafna og á lögum og reglugerðum þar 

um er kostur

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2013. 
 » Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júní 2013 eða eftir 

samkomulagi.
 » Upplýsingar veitir Jón Jóhannes Jónsson, yfirlæknir, jonjj@landspitali.is, 

sími 824 5917 
 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. 

Öryggis- og gæðastjóri  
lífsýnasafna rannsóknarsviðs

Laust er til umsóknar starf öryggis- og gæðastjóra lífsýnasafna rann-
sóknarsviðs Landspítala. Starfssviðið nær yfir lífsýnasöfn innan sýkla- 
og veirufræðideildar, rannsóknarkjarna - klínískrar lífefnafræði og 
blóðmeinafræði, erfða- og sameindalæknisfræðideildar og ónæmis-
fræðideildar og önnur söfn eftir því sem við á. 
Öryggis- og gæðastjórinn starfar fyrir stjórnir lífsýnasafna svo og með 
umsjónaraðilum lífsýna á rannsóknadeildum og öðrum deildum 
Landspítala.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Klínísk vinna á bráðamóttöku, legu- og göngudeildum 

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

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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2013. 
 » Starfshlutfall er 100% og veitast störfin til tveggja ára eða samkvæmt 

samkomulagi.
 » Upplýsingar veita Guðjón Birgisson, yfirlæknir,  netfang  

gudjonbi@landspitali.is, sími 543 1000 og Margrét Brands Viktorsdóttir, 
læknir, netfang margrbr@landspitali.is, sími 825 3501.

 » Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá. Viðtöl verða höfð við umsækjendur 
og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim og innsendum 
gögnum.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast LSH 
skrifstofu framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs 13A við Hringbraut fyrir 
23. mars 2013.

Skurðlækningasvið
Læknar í starfsnámi

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á skurðlækningasviði 
Landspítala. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin til tveggja ára eða 
samkvæmt samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í 
sumar eða samkvæmt samkomulagi. Starfsnámið nýtist til framhaldsnáms 
í sérgreinum skurðlækninga.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Hjúkrunarfræðingur ákveður, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð 

í samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð á meðferð, samkvæmt 
starfslýsingu.

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Faglegur metnaður
 » Góð samskiptahæfni
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum

Einnig er laust starf hjúkrunarnema á deildinni í sumar

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2013. 
 » Starfshlutfall er samkomulag og veitist starfið frá 1. apríl 2013 eða eftir 

samkomulagi.
 » Upplýsingar veitir Elín María Sigurðardóttir, deildarstjóri, netfang 

elinmsig@landspitali.is, sími 824 5914.

Hjúkrunarfræðingur  
og hjúkrunarnemi

Starf hjúkrunarfræðings á skurðlækningadeild 12G er laust til umsóknar. 
Starfið er fjölbreytt og krefjandi og í boði er góð einstaklingsaðlögun 
undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og frábært starfsumhverfi sem 
býður upp á möguleika til að dýpka þekkingu. 
Deildin þjónar einstaklingum sem glíma við sjúkdóma í neðri hluta 
kviðarhols ásamt ýmsum bráðasjúkdómum sem tengjast meltingarvegi.

Vélstjórar, vélvirkjar og rafeindarvirkjar 
óskast til starfa hjá Yanmar-umboðsaðila 
og vélaverkstæði í Drøbak, Oslofjorden.

Við leitum eftir: 
Starfsmönnum sem eru jákvæðir, sjálfstæðir og sem vinna 
vel í hóp. Viðkomandi verður að vera vélstjóri, vélvirkji 
eða rafeindarvirki. Reynsla af bátaiðnaði er kostur, en ekki 
nauðsynlegur. Bílpróf er nauðsynlegt.

Verkefni: 
Viðgerðir: Díselmótorar með vélrænni innspýtingu og 
Common Rail, gíra og skrúfukerfi og ýmis önnur spenn-
andi verkefni í bátum. Uppsetning og viðhald á flest öllum 
stjórntækjum í bátum t.d plotter, ratar ofl.

Staðsetning vinnusvæðis: 
Höfuðstöðvarnar eru staðsettar í Drøbak, á Husvikholmen 
Sjøsenter. Starfsumhverfið er í allri Osló og Akershus.

Við bjóðum upp á: 
Viðurkennt og þægilegt starfsumhverfi með möguleika á 
starfsþróun. Fjölbreytt verkefni, góð laun og lífeyrir fyrir 
hæfan einstakling. Við hjálpum til við að finna húsnæði. 
Meiri upplýsingar um fyrirtækið er á heimasíðunni:  
www.krogsrudmarine.no

Ef þú ert áhugasamur og vilt vita meira um starfið, getur þú 
gjarnan haft samband á emaili eða hringt í Tjøstel Krogsrud 
(senior) eða Tjøstel Andre Krogsrud (junior) í síma 0047 415 
05 5000.

Við munu svo koma til Íslands og hitta umsækjendur eftir páska. 

Umsókn sendist á emailið: krogsrud@krogsrudmarine.no

Krogsrud Marine Service AS 
Husvikholmen 10
1443 Drøbak

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

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

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á 
trausti@sparnadur.is
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Nánari upplýsingar um starf tæknimanns veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir,  
risaksdottir@actavis.is.    
Nánari upplýsingar um starf sérfræðings í skjalastjórnun veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir,  
jsteingrimsdottir@actavis.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 17. mars nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.     

Sérfræðingur 
í skjalastjórnun 

Starfið tilheyrir gæðastjórnunareiningu Corporate Quality Systems innan 
Actavis, sem sér um samræmingu gæðamála innan Actavis samstæðunnar, metur 

stöðu gæðamála og aðstoðar við gæðaumbætur. Starfið er í Corporate Documentation 
deild innan sviðsins, sem sér um skjalastjórnun, og er viðkomandi í miklum samskiptum við 

aðrar einingar Actavis, víðsvegar um heiminn.  
 

Helstu verkefni:

Umsjón, útgáfa og vinna í rafrænu skjalastjórnunarkerfi,  
        þ.á.m. uppsetning skjala og önnur umsjón

Við leitum að einstaklingi

 
       og íslensku

 
      og þekkingu

 
     (ekki skilyrði en kostur)

 
   samskiptum

Tæknimaður   
Tæknideild er hluti af starfsemi Actavis hf. og sér um viðhald og 

eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu fyrirtækisins, 

viðhaldsforrit. Unnið er á tvískiptum vöktum; dag- og kvöldvöktum auk bakvakta.  
 

Helstu verkefni:

Fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar á 
        tækjabúnaði framleiðslu- og rannsóknarsviðs

 
       tækjabúnaði

Við leitum að einstaklingi

 
      og rafbúnaði (nauðsynlegt)

 
      nákvæmni, sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

 fjölskylduvænt starfsumhverfi

góðan starfsanda

 
          sem sinna heilsuvernd starfsmanna

 
          auk fræðslustyrks

 öflugt starfsmannafélag

    (e
Ferilskrár 
fyrir þetta 

starf þurfa að 
vera á ensku

sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.

 

100% ARABICA

veljum
íslensktSLOW ROAST

gæðakaffi 
síðan 1984

teog
kaffi.is

VILT ÞÚ STARFA 
MEÐ OKKUR?

Fagmennska – Þekking – Upplifun

Te & Kaffi er framsækið íslenskt fjölskyldufyrirtæki. Stofnað og rekið af sömu fjölskyldunni síðan 
1984. Líflegt vinnuumhverfi, gott starfsöryggi og frábært starfsfólk! Hjá okkur starfa yfir 100 
manns í framleiðslu, eldhúsi, á þjónustuverkstæði, skrifstofu og kaffihúsum.

Hæfniskröfur: 
Reynsla af skrifstofustörfum, þekking á DK hugbúnaði æskileg (ekki skilyrði), 
góð þjónustulund og jákvætt hugarfar.
Starfslýsing: Símsvörun, umsjón með kaffistofu, móttaka og reikningagerð.
Aldurstakmark 25 ár og um er að ræða framtíðarstarf.

Skrifstofustarf á þjónustuborði

Fyrirspurnum svarar :
Guðmundur Halldórsson, sölustjóri í síma 555-1910 eða á netfangið atvinna@teogkaffi.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið atvinna@teogkaffi.is
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Fjarðabyggðarhafnir auglýsa laus störf
Auglýst eru laus til umsóknar eftirfarandi störf hjá 

Fjarðabyggðarhöfnum.

Starf skipstjóra, um er að ræða fullt starf.
Starfið felur í sér skipstjórn á dráttarbát og leiðsögn skipa 
að og frá Fjarðabyggðarhöfnum, auk annarra hafnarstarfa.

Starf vélstjóra, en um tvö stöðugildi er að ræða.
Störfin fela í sér vélstjórn dráttarbáts Fjarðabyggðarhafna, 
þar sem krafist er vélstjórnarréttinda fyrir 1500 kw vél, auk 
annarra hafnarstarfa. 

Störfin eru lifandi og kalla á mikil samskipti við fólk og 
fyrirtæki. Nánari lýsingu á störfunum og hæfniskröfum er 
að finna á heimasíðu Fjarðabyggðar www.fjardabyggd.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélag og viðkomandi stéttarfélags.
Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og afriti af réttinda-
skírteinum skulu berast skrifstofu Fjarðabyggðar eigi síðar 
en 22. mars 2013 merkt ,,Skipstjóri/hafnsögumaður” eða 
”Vélstjóri”.

Upplýsingar um starfið veitir Steinþór Pétursson, 
framkvæmdastjóri Fjarðabyggðarhafna í síma 470-9000, 
netfangið steinthor.petursson@fjardabyggd.is.

Störfin hæfa jafnt konum sem körlum og eru konur hvattar 
til að sækja um.

Vélaverkstæði 
Hjalta Einarssonar ehf. 

HUGVIT Í VERKI

Hraun 5 • Reyðarfirði • Iceland  
Sími 575 9700   •  Fax 575 9701 
www.vhe.is • vhe@vhe.is

Starfsmaður á tæknideild VHE
VHE auglýsir e ir starfsmanni á Tæknideild fyrirtækisins á Reyðarfirði.
Starfsmaðurinn kemur að öllum verkefnum tæknideildarinnar, þar á meðal:  
-          Hönnun og teiknivinna 
-          Verkefnastjórnun 
-          Tilboðsgerð 
-          Aðstoð við verkstæði 
-          Sölumál 
-          Þróun og hugvit 
 
Leitað er e ir einstaklingi með menntun og reynslu á vélasviði.  
 
Upplýsingar um starfið vei r Njáll Andersen 843-8875 
Senda skal umsóknir á heimasíðu VHE, www.vhe.is 
Umsóknafrestur er l 21. mars. nk

Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar – VHE er stór vélsmiðja sem býður upp á ýtarlegar 
lausnir í hönnun, framleiðslu og þjónustu á starfssvæði viðskiptavina sinna. 
VHE hefur sérhæ  sig í lausnum fyrir stóriðjur,  með sérstakri áherslu á áliðnaðinn. 
Allt ferli hönnunar og smíði eru framkvæmd með eigin aðföngum.  
Ýtarlegri upplýsingar um starfsemi VHE má finna á www.vhe.is

Véltæknifræðingur, vélaverkfræðingur, vélfræðingur, vélstjóri eða vélvirki

Hátæknifiskvinnsluhúsið Marmeti  
í Sandgerði óskar eftir:

Vönum handflökurum í flatfisk og verkstjóra/gæðastjóra, 
fyrir fiskvinnslu sem er bæði í fersku og frosnu, 

gott að hafa reynslu af Innova kerfinu.

9. mars 2013  LAUGARDAGUR
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Eru þessir þættir lýsandi fyrir þig? 
Hæfni í samskiptum

Metnaður

Frumkvæði

Sjálfstæði 

Gott vald á ensku

Þá hvetjum við þig til að senda okkur umsókn.
Frekari upplýsingar gefur Auðunn Ragnarsson 
í síma: 895 0057
Umsóknir sendist til: starf@infomentor.is
Tekið er við umsóknum til og með 1. apríl 2013

Við leitum að öflugum 
einstaklingum í 
eftirfarandi störf:
Hugbúnarsérfræðingur 
InfoMentor er smíðað í ASP.NET MVC C# ofan á Microsoft SQL Server. 
Menntunar- og hæfniskröfur:

 Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun 
  Þekking og reynsla af ASP.NET MVC og C#

Kerfisgreining
Í starfinu felst greining á lausnum innan InfoMentor.
Menntunar- og hæfniskröfur: 

  Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun 
  Reynsla af kerfisgreiningu

Sérfræðingur í hugbúnaðarprófun
Starfið felst í hugbúnarprófunum, m.a. gerð prófanatilvika  
og einingaprófana, samantekt prófananiðurstaðna og skjölun.
Menntunar- og hæfniskröfur: 

  Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
  Reynsla af prófunum og aðferðum gæðastjórnunar
  Þekking og reynsla af ASP.NET, C# og SQL

Eru þessir þættir lýsandi fyrir þig?

Allir nemendur nái sínum markmiðum!    www.infomentor.is

Save the Children á Íslandi

Emmessís ehf leitar að 
starfsmönnum

Við leitum að öflugum einstaklingi með meirapróf og 
góða þjónustulund þar sem útkeyrsla og dreifing er 
lokahnykkurinn á góðri sölu til viðskiptavina okkar.

Emmessís ehf. leitar að starfsmanni í tímabundið starf í 
framleiðsludeild fyrirtækisins. Möguleiki á fastráðningu.

Við leitum að útsjónarsömum öflugum og nákvæmum 
einstaklingi sem er stundvís og heiðarlegur. 
Viðkomandi þarf að glíma við krefjandi og fjölbreytt 
verkefni tengd framleiðslu. Sveigjanlegur vinnutími.

Frekari upplýsingar veitir: Snorri Sigurðsson

Umsóknum skal skilað í tölvupósti á netfangið  
snorri@emmessis.is

LAUGARDAGUR  9. mars 2013 11
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SÖLUFULLTRÚAR 
ÓSKAST TIL STARFA

 

Faxafeni 18 - 108 Reykjavík - Sími 5 300 800

STARFIÐ
Unnið er að skemmtilegum og krefjandi söluverk-
efnum í gegnum síma. 

HÆFNISKRÖFUR
Umsækjendur þurfa að vera 22 ára eða eldri, jákvæðir, 
vandvirkir og hafa gaman af því að tala í síma.
Reynsla af sölustörfum er æskileg en ekki nauðsynleg.

Í BOÐI ER
Sveigjanlegur vinnutími og fjölbreytt verkefni sem 
þarf að vinna fyrir félagasamtök og fyrirtæki. 
Góðir tekjumöguleikar.

Umsóknir ásamt  ferilskrá sendist á 
netfangið markadsrad@simnet.is 

 fyrir 16. mars.   

Energy Recruiting finds jobs for graduates 
and experienced professionals. 

A promising opportunity for Icelandic 
candidates to gain valuable experience while 
living abroad.

We are currently looking for: 

- Engineers (all disciplines)
- Project managers and cost controllers
- QHSE managers
- SAP consultants 
- Geologists (experienced)

E-mail your cover letter, CV and relevant 
transcripts to 
candidates@energyrecruiting.no

See www.energyrecruiting.no for further 
information.

Energy Recruiting finds jobs for graduates 
and experienced professionals. 

A promising opportunity for Icelandic 
candidates to gain valuable experience while 
living abroad.

We are currently looking for: 

- Engineers (all disciplines)
- Project managers and cost controllers
- QHSE managers
- SAP consultants 
- Geologists (experienced)

E-mail your cover letter, CV and relevant 
transcripts to 
candidates@energyrecruiting.no

See www.energyrecruiting.no 
for further information.

Job Opportunities in the Norwegian Oil & Gas Industry

Upplýsingar í síma 772 6111

Óskum eftir vélamanniFASTEIGNASALA!
ÓSKUM EFTIR SÖLUMANNI EÐA SÖLUKONU!

Reynsla mikilvæg en ekki skilyrði.

Gott starfsumhverfi á líflegum vinnustað.  
Góð og árangurstengd laun í boði.

Upplýsingar veita Magnús og Sigurður samúelsson  
í síma 512 4900. 

Umsóknir skal senda á netfangið magnus@landmark.is
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Reiknistofa bankanna hf. leitar að framsæknum einstaklingi í stöðu fjármálastjóra sem heyrir 

undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn fyrirtækisins. Viðkomandi einstaklingur mun 

gegna lykilhlutverki í að raungera metnaðarfull áform félagsins. 

RB hefur á undanförnum misserum farið í gegnum viðamiklar breytingar og mun breytast og 

eflast enn frekar á komandi árum. Félagið sérhæfir sig í hugbúnaðar- og tækniþjónustu við 

íslensk fjármálafyrirtæki. Markmið RB er að verða alhliða þjónustumiðstöð og þannig gegna 

lykilhlutverki í hagræðingu á íslenskum fjármálamarkaði. Í dag starfa um 180 manns hjá RB 

en á síðasta ári velti félagið tæpum 3.700 milljónum króna. 

Ábyrgðarsvið

» Tryggja hagkvæma og örugga ráðstöfun fjármuna og eigna félagsins

» Innleiða og þróa skilvirka bókhalds- og fjármálaferla

» Undirbúa fjárhags- og stjórnendaupplýsingar

» Upplýsingagjöf til stjórnar um fjármál félagsins

» Innleiða skilvirk ferli fyrir áætlunargerð, frávikagreiningu og fjárhagsspár

» Samskipti við ytri jafnt sem innri endurskoðendur

» Leiða viðræður við fjármálastofnanir um fjármögnun RB    

» Tryggja að sviðið styðji sem best við stefnu og gildi félagsins

Hæfniskröfur

» Framhaldsnám á sviði fjármála, endurskoðunar eða viðskiptafræði

» Haldgóð stjórnunarreynsla í uppbyggingu og rekstri fjármálasviðs

» Reynsla af endurskoðun, mótun ferla og samskiptum við lánastofnanir

» Geta til að hvetja og leiða breytingar

» Færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 17. mars 2013. Hægt er að sækja um á www.rb.is.

Nánari upplýsingar veitir Friðrik Þór Snorrason, forstjóri RB, í síma 569 8877, Fridrik.Thor.Snorrason@rb.is.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 

samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, frumkvæði og traust eru undirstaða allra verka.

Framsækinn leiðtogi á 
sviði fjármálastjórnunar 

Kalkofnsvegi 1 
150 Reykjavík

www.rb.is

kopavogur.is

 Skrifstofustjóri/lögfræðingur umhverfissviðs
 Yfirmaður ráðgjafa- og íbúðadeildar   
 velferðarsviðs
 Ráðgjafi í Áttuna - uppeldisráðgjöf
 Verkstjóri hjá Örva starfsþjálfun
 Þroskaþjálfi í Kópavogsskóla
 Tónmenntakennari í Smáraskóla
 Skólaliði í gangavörslu/ræstingar í Lindaskóla
 Stuðningskennsla í leikskólann Álfatún
 Leikskólakennari í leikskólann Álfatún
 Leikskólakennari í leikskólann Baug
 Leikskólakennari í leikskólann Kópastein
 Matráður í leikskólann Núp

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

Spennandi störf
í Kópavogi

Skrifstofustjóri/lögfræðingur umhverfissviðs
Yfirmaður ráðgjafa- og íbúðadeildar

Spennnandi ssttttttöööööööööööörrrrrrfffffffffffff
í Kóppavogi

Spennandi störf
í Kópavogi
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Fræðsluþjónusta Hafnarfjarðar
Skólastjóri grunnskóla

Staða skólastjóra Víðistaðaskóla í Hafnarfirði er laus til 
umsóknar.
Víðistaðaskóli er heildstæður grunnskóli og eru horn-
steinar skólastarfsins ábyrgð, virðing og vinátta.
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki 
og stöðugleiki er í starfsmannahaldi.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu, skapandi 
hugsun og starfsgleði. Í skólanum er unnið samkvæmt 
SMT-skólafærni og grænfánaverkefni er í gangi.
Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæfileika og góða og 
víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennarapróf, kennslu- og stjórnunarreynsla
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- 

eða kennslufræði
• Frumkvæði og skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sé reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi
• Reynsla og/eða þekking á SMT- skólafærni æskileg

Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækj-
anda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni 
sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans 
til að sinna skólastjórastarfi.
Upplýsingar um starfið veitir Magnús Baldursson, sviðs-
stjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar í síma 585 5800, 
netfang magnusb@hafnarfjordur.is og Sigurður Björg-
vinsson, skólastjóri Víðistaðaskóla í síma 595 5800, netfang 
sigurdur@vidistadaskoli.is 

Umsóknir berist Fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, Strand-
götu 6, 220 Hafnarfjörður fyrir 25. mars  2013.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2013 en 
æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf með fráfarandi 
skólastjóra í maí/júni vegna undirbúnings næsta skólaárs.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um stöðuna. Laun 
og kjör eru samkvæmt samningum KÍ og launanefndar 
sveitarfélaga.

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu

Auðlind-Náttúrusjóður auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úrsjóðnum fyrir árið 2013.
Auglýst er eftir umsóknum um styrki til endurheimtar 
votlendis.

Hámarksfjárhæð styrkja fyrir hvert verkefni er kr 500.000.

Upphæð styrks getur numið allt að 50% hluta kostnaðar. 
Rannsóknarverkefni eru almennt ekki styrkt. Umsókn-
areyðublöð eru á www.audlind.org. Upplýsingar má fá 
hjá raga@nett.is.

Umsóknafrestur er til og með 28. mars 2013. Umsóknir 
skal senda á: Auðlind-Náttúrusjóð, Biðpóstur, 800 
Selfoss.

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
sölufulltrúa í fullt starf. Um er að ræða sölu- og 
kynningastarf fyrir verk sem fyrirtækið gefur út.

Fyrirtækið gefur jafnframt út fjöldann allan af 
ýmis konar ritum, sjá heimasíðuna www.sagaz.is

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.

Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en 
ekki skilyrði. Árangurstengd laun.

Umsóknir skulu sendar á netfangið  
umsokn@sagaz.is fyrir 15. mars nk.

Eigin atvinnurekstur  
- spennandi tækifæri!

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Lítið fyrirtæki í smásölu, með snyrtivörur og heimilistengdar 
heilsuvörur.
Fyrirtækið rekur verslun i stórri verslunarmiðstöð þar sem 
sérframleitt eigið vörumerki er í aðalhlutverki.
Hagstæð viðskiptasambönd við framleiðendur snyrtivaranna 
erlendis með hagstæðum pönutunar og afhendingar skilmálum. 
Miklir framtíðarmöguleikar fyrir ákveðin og fjársterkan aðila með 
möguleikum á stækkun og/eða eigin framleiðslu. Framleiðslan 
er græn með viðurkennda vottunarstimpla. Fyrirtækið er með 
úthugsaða hugmyndafræði sem er markaðsvæn og arðbær.
Framtíðin er í grænni framleiðsla á snyrtivörum, fyrir réttu aðilanna 
eru miklir útvíkkunar möguleikar fyrir hendi á vörumerkinu fyrir bæði 
íslandsmarkað sem og að fara með vörumerkið erlendis. 
Fyrirspurnir og nánari upplýsingar: kristjan@trausti.is  
eða í síma: 867-3040

Save the Children á Íslandi
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Leikskólinn Pálmholt óskar eftir að ráða leikskólakennara 
í 100% starf sem getur hafið störf 1. júní 2013 eða eftir 
samkomulagi.

Skólinn er 140 barna grænfánaskóli sem vinnur með 
umhverfismennt, SMT- styðjandi skólafærni og leggur áherslu 
á læsi í leikskóla og tákn með tali. Skólinn er í tveimur húsum 
á sömu lóðinni og verða húsin aldursskipt, yngri börnin í efra 
húsi og eldri í neðra húsi.

Spennandi tækifæri fyrir hugmyndaríka, jákvæða og 
sveigjanlega kennara til að taka þátt í að móta nýjan 
sameinaðan skóla.

Framtíðarsýn okkar er: sterkur faglegur skóli, mikil 
starfsánægja og gleði með sterka faglega forystu. Skóli sem 
samanstendur af sterkum samheldnum starfsmannahópi og 
sterka sjálfstæða nemendur. 

Ert þú tilbúin til að vera með okkur í liði og leggja þitt af 
mörkum við að gera framtíðarsýn okkar að veruleika?

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Umsóknarfrestur er til 24. mars 2013.

Leikskólinn Pálmholt

Vöruþróunarteymi Myllunnar leitar að 
öflugum liðsmanni til þátttöku í 
spennandi framtíðarverkefnum. 

Upplýsingar
Upplýsingar um starfið veitir 
Helga B. Helgadóttir, 
starfsmannastjóri í síma 
522 2700. Umsóknir skulu 
sendar á tölvupóstfangið 
helga@isam.is eða bréfleiðis 
til ÍSAM, Tunguhálsi 11, 
110 Reykjavík merkt 
vöruþróun fyrir  20. mars.

Starfið er fjölbreytt og lifandi og 
sviðkomandi mun hafa áhrif á stefnu 
vöruþróunar hjá Myllunni.
Hæfniskröfur:

menntun/reynsla sem nýtist við vöruþróun.

VöruþróunMatreiðslumaður óskast til 
starfa sem fyrst .

Einnig óskum við eftir vönum aðstoðarmönnum  
í eldhús.

Upplýsingar í gegnum job@101hotel.is 
eða í síma 580 0104

Save the Children á Íslandi

Sinfóníuhljómsveit Íslands aug-
lýsir lausar til umsóknar tíma-
bundnar stöður leiðara í 2. fiðlu 
og almenna stöðu sellóleikara til 
afleysinga starfsárið 2013–14.

Umsóknarfrestur er til 31. mars 
2013. Umsóknir, ásamt ferilskrá 
og fylgiskjölum, skulu berast til 
Unu Eyþórsdóttur, mannauðs-
stjóra (una@sinfonia.is).

Hæfnispróf vegna tímabundinnar 
stöðu leiðara 2. fiðlu fer fram  
27. maí 2013 og hæfnispróf vegna 
tímabundinnar stöðu sellóleikara 
fer fram 3. júní 2013.

Nánari upplýsingar er að finna 
á www.sinfonia.is og hjá mann-
auðsstjóra (una@sinfonia.is)  
í síma 898 5017.

Tímmabundnaar sssttöööðððuur

www.sinfonia.is   »   Sími: 545 2500

LAUGARDAGUR  9. mars 2013 15
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Aðalfundur

Aðalfundur MATVÍS verður haldinn 

þriðjudaginn 12 mars næstkomandi  

kl. 16.00 á Stórhöfða 31.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

Afhending sveinsbréfa.

•F
O

R
N

V
ÉL

AFÉLAG ÍSLA
N

D
S

•

19. mars 2011

FORNVÉLAFÉLAG ÍSLANDS

Aðalfundur

FR
U

M

verður haldinn sunnudaginn 17. mars kl. 13:00  
í  Félagsheimili Sleipnis, Suðurtröð, Selfossi.
Lagabreytingar og venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin

VIÐHALD FASTEIGNA
 
Félagsbústaðir hf. óska eftir umsóknum verktaka til þátttöku 
í lokuðum útboðum og/eða verðfyrirspurnum vegna endur-
bóta, viðhaldsvinnu o.fl. í fasteignum félagsins á eftirfarandi 
starfssviðum: 

• Blikksmíði Loftræstikerfi, hreinsun loftstokka, rennur 
og niðurföll. 

• Múrverk Almennar múrviðgerðir og flísalögn. 
• Húsasmíði Almenn viðhaldsvinna utanhúss og innan. 
• Innréttingar Sérsmíði innréttinga og hurða. 
• Raflagnir Almennt viðhald og endurbætur. 
• Pípulagnir Almennt viðhald og endurbætur. 
• Málun Ýmis viðhaldsvinna og endurmálun. 
• Garðyrkja Umhirða og endurbætur á lóðum 
• Dúkalögn Gólfdúkalagnir og viðgerðir. 
• Þrif Ýmis konar þrif sameigna o.fl. 

Einungis þeir verktakar koma til greina sem eru í skilum með 
lífeyrissjóðsgjöld og opinber gjöld. Frekari kröfur um skilyrði 
og nauðsynleg gögn koma fram á umsóknareyðublöðum 
sem fást afhent á skrifstofu Félagsbústaða hf. að Hall-
veigarstíg 1. Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublöð á 
heimasíðu félagsins, www.felagsbustadir.is. 

Umsóknum ásamt umbeðnum gögnum skal skilað sem 
fyrst til skrifstofu Félagsbústaða hf., þó eigi síðar en 5.apríl 
2013. Heimilt er að senda útfyllta umsókn sem og umbeðin 
gögn á faxnúmerið 520-1516 eða skönnuð á netfangið 
framkvaemdir@felagsbustadir.is

Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík  • Sími 520-1500 
Fax 520-1516  • Kt. 510497-2799 

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Austurberg 3, íþróttamiðstöð – íþróttagólf, útboð nr. 

12977.

• Yfirborðsmerkingar í Reykjavík 2013, útboð nr. 12983.

• Klapparstígur, endurgerð neðan Hverfisgötu 2013, 
útboð nr. 12986.

• Úlfarsárdalur hverfi 1. Yfirborðsfrágangur 2013, útboð 
nr. 12987.

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

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
HJÚKRUNARHEIMILIÐ REYKJANESBÆ
Reykjanesbær, óskar eftir tilboðum í frágang innanhúss 
vegna byggingar á nýju hjúkrunarheimili að Njarðarvöllum 2, 
Reykjanesbæ.

Verkið felur í sér að ljúka frágangi innanhúss á 60 nýjum 
hjúkrunaríbúðum auk sameiginlegra rýma. Byggingin er á 
þremur hæðum auk kjallara og tengibyggingar. Grunnflötur 
hússins er 4.338 m².
Helstu magntölur eru:
Vatns- og hitalagnir 5.500 m
Rafstrengir 7.700 m
Lampar  1.300 stk
Gólfdúkur 3.700 m²
Loftræsistokkar 4.500 kg

Framkvæmdum skal vera lokið eigi síðar en 18. janúar 2014.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef verksins, 
lykilorð að útboðsgögnum veitir Karl Á. Ágústsson  
karl@thg.is Einnig er hægt að fá gögnin afhent á geisladisk  
á skrifstofu THG Arkitekta Faxafeni 9, 108 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Nesvalla Njarðarvöllum 
4, 260 Reykjanesbæ mánudaginn 25. mars nk. kl. 11.00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
FANGELSI Á HÓLMSHEIÐI - 

JARÐVINNA OG HEIMLAGNIR 
ÚTBOÐ NR. 15420 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. innanríkisráðuneytisins, 
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við jarðvinnu á lóð 
fangelsis og nýlagnir veitna að henni. 

Helstu magntölur eru: 
Gröftur  22.000 m³
Fylling  18.000 m²
Girðing  735 lm
Hitaveitulagnir  3.200 lm
Vatnslagnir  2.200 lm
Jarðstrengir  960 m
Vettvangsskoðun verður haldin 14. mars kl. 14.00 að 
viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. október 
2013 en þó skal skila framkvæmdum innan lóðar fyrr eða 
þann 28. júní 2013. 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500.- hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 12 mars 2013 kl. 14.00. Tilboðin verða opnuð 
hjá Ríkiskaupum 26. mars 2013 kl. 11.00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

DAGSKRÁ 

  Skýrsla stjórnar.

 

 

Aðalfundur   
SFR stéttarfélags í almannaþjónustu
verður haldinn fimmtudaginn 14. mars 

kl. 17 að Grettisgötu 89, 1. hæð

All

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Skipholt 47 – 105 Rvk

Verð 24,9 m
Herbergi: 5 - Stærð: 115,8 fm

OPIÐ HÚS sunnud. 10.mars kl.16:00-16:30
Rúmgóð enda íbúð á fjórðu og efstu hæð í fjölbýlishúsi á góðum 
stað í Rvk. Alls er eignin 115,8fm, með 3 góðum svefnherbergi, 
forstofuholi, eldhúsi m/borðkrók, Stórri stofu, baðherbergi, góðum 
suð-vestur svalir með útsýni ásamt góðu herbergi í kjallara sem 
er í útleigu. Bílskúrsréttur fylgir íbúð samkv. eiganskipasamn.  
Uppl. Sigurður lfs. gsm: 898 6106

Sigurður  
Gunnlaugsson 

lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Vantar þig flott skrifstofuherbergi?
Stórglæsileg skrifstofuherbergi til leigu. Allt sem 

þú þarft, s.s. fundarherbergi, öflug nettenging, 

setustofa og ýmis þjónusta til staðar.

Uppl. í síma 695-7045.
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Straumur – Leiga á húsnæði - rekstrar-
hugmyndir.

 
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum, merkt 

“Straumur – Leiga á húsnæði - rekstrarhugmyndir”.
 
Hafnarfjarðarbær óskar eftir hugmyndum frá áhugasömum 
aðilum um að taka á leigu Straum og reka þar starfsemi.
 
Um er að ræða 133,2 fermetra hús og smiðjur alls 392,5 
fermetrar að stærð. 
Við val á samningsaðilum verður sérstaklega horft til 
áætlana um að glæða þessi hús lífi og hvernig fyrirhuguð 
starfsemi fellur að umhverfi og aðstæðum á svæðinu. 
Mikilvægt er að hugmyndunum fylgi upplýsingar um 
aðila, reynslu þeirra af rekstri og annað sem skipt getur 
máli. Hafnarfjarðarbær áskilur sér á síðari stigum að 
kalla eftir ítarlegum upplýsingum um fjárhag, tæknilega 
getu og reynslu frá rekstraraðilum.
 
Áhugasamir aðilar skulu leggja inn tilboð um leigu frá 
15. apríl og til allt að fjögurra ára. Ef leigusali og leigutaki 
verða sammála um áframhaldandi leigu að leigutíma 
loknum er heimilt að framlengja leigutíma um eitt ár í 
senn allt að þrisvar sinnum. 
Leiguverð mun fylgja vísitölu neysluverðs frá 1. apríl 2013.
 
Aðilum verður boðið til viðræðna hjá Hafnarfjarðarbæ 
um það hvernig leigutaki ætlar að útfæra hugmyndir 
sínar um rekstur eignanna. 
Leigusali áskilur sér rétt til að hafna tilboðum sem ekki 
þykja ásættanleg. Farið verður með allar upplýsingar 
sem trúnaðarmál.
Húsnæðið er til sýnis í samráði við Sigurð Haraldsson í síma 
5855631 og Bergmund Ella Sigurðsson í síma 6645633. 
 
Áhugasamir aðilar skulu skila inn tilboðum sínum í 
tveimur umslögum, annars vegar með hugmyndum 
sínum að útfærslu og upplýsingum um tilboðsgjafa 
og hins vegar með leiguverði í afgreiðslu Umhverfi 
og framkvæmda að Norðurhellu 2 fyrir klukkan 14:00 
þriðjudaginn 26. mars 2013, merkt “Straumur – Leiga á 
húsnæði - rekstrarhugmyndir”.

ÚTBOÐ
UPPSETNING STOÐVIRKJA Í HAFNAR-

HYRNU V/SNJÓFLÓÐAVARNA SIGLUFIRÐI 
ÚTBOÐ NR. 15418 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Fjallabyggðar, óskar eftir tilboðum í 
framkvæmdir við uppsetningu stoðvirkja í Hafnarhyrnu á Siglufirði. 
Verkið felur í sér að setja upp stoðvirki úr stáli, (snow bridges), 
einnig kallaðar stálgrindur eða grindur, á upptakasvæðum snjóflóða 
til snjóflóðavarna í N - Fífladölum og Hafnarhyrnu/Gimbraklettum 
ofan byggðar á Siglufirði. Alls um 1585 m. Uppsetning stoðvirkjanna 
skal vera í samræmi við reglur svissnesku snjóflóðarannsókna-
stofnunarinnar (WSL) ásamt séríslenskum viðbótarreglum við þær. 
Verkið verður unnið á þremur sumrum þ.e. 2013-2015. 

Helstu magntölur eru: 
Stoðvirki (Dk 3,5 m)  345 m 
Stoðvirki (DK 4,0 m)  441 m 
Stoðvirki (Dk 4,5 m)  624 m 
Stoðvirki (Dk 5,0 m)  175 m 
Fótplötur (300x300 mm)  138 stk 
Fótplötur (635x630 mm)  388 stk 
Fórplötur (800x800 mm)  38 stk 

Vettvangsskoðun verður haldin 2. apríl kl. 13:00 að viðstöddum 
fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en september 2015. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500.-hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með miðvikudeginum 13. 
mars. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 16.04.2013 kl. 11:00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ

Hús íslenskra fræða, Arngrímsgötu 5, Reykjavík 
Húsbygging 

ÚTBOÐ NR. 15401
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd  mennta- og 

menningarmálaráðuneytis óskar eftir tilboðum 

í verkið „Hús íslenskra fræða – Húsbygging“, 

Arngrímsgötu 5, Reykjavík. 

Fyrirhugað Hús íslenskra fræða verður á þremur 

hæðum auk kjallara undir hluta hússins. Opinn bíla-

kjallari verður sunnan- og vestanmegin við húsið. 

Byggingin er sporöskjulaga og er formið brotið upp 

með útskotum og inngörðum. Að utan er byggingin 

klædd opnum málmhjúp. Helstu stærðir eru: 

Lóð: 6.500m² 

Brúttó flötur byggingar án bílakjallara: 6.490 m² 

Stærð bílakjallara: 2.250 m² 

Brúttó rúmmál: 28.065 m³ 

Byggingarmagn ofanjarðar: 5.165 m² 

Verkefnið er leiðsöguverkefni þar sem unnið hefur 

veriðmeð nýjungar á sviðum hugmyndafræði 

upplýsingalíkana mannvirkja (Building Information 

Modeling - BIM) og aðferðafræði vistvænnar 

hönnunar. Stefnt er að því að byggingin verði 

vottuð sem vistvænt mannvirki samkvæmt 

alþjóðlega vottunarkerfinu BREEAM. 

Verkinu skal vera að fullu lokið í 30. mars 2016. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá 

Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 

miðvikudeginum 13.mars 2013. Tilboðin verða opnuð 

hjá Ríkiskaupum,  þriðjudaginn 30. apríl 2013 kl.14:00 

að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Námskeið í skoðun rafrænna upplýsingateikninga í útboðum hjá FSR

Eins og fram kemur í annarri auglýsingu auglýsir Framkvæmdasýsla 
ríkisins eftir tilboðum í verkefnið „Hús íslenskra fræða – Húsbygging“ 
(HÍF). Bygging þessi er hönnuð með aðferðafræði sem nefnist 
„Upplýsingalíkön mannvirkja“ sem í daglegu tali er nefnd BIM 
(Building Information Modeling). Þetta felur í sér að til verða þrívíddar 
líkön hjá hönnuðum hvers sviðs (arkitekt, burðarþol, lagnir og raflagnir) 
sem hafa að geyma mun meiri upplýsingar um mannvirkið en almennt 
má finna á hefðbundnum teikningum á pappír.

Fram til þessa hafa teikningar í útboðsgögnum hjá FSR verið á pdf 
formi, en nú hefur orðið breyting á þessu og í útboðsgögnum vegna 
HÍF verða afhentar rafrænar upplýsingateikningar á útboðsdiskum. 
Bjóðendur geta því ekki lengur notað hefðbundna pdf skoðara til 
að skoða viðkomandi teikningar, heldur þurfa þeir að hlaða niður 
sérhæfðum skoðara af netinu (gjaldfrjáls).

Þar sem um er að ræða nýja tækni við skoðun upplýsingateikninga 
býður Framkvæmdasýslan væntanlegum bjóðendum á eins dags 
námskeið í þessari nýju tækni. Námskeiðsdagarnir eru 20. og 21. 
mars og geta bjóðendur valið hvorn daginn þeir sitja námskeiðið. 
Kennslustaður er Iðan fræðslusetur, Skúlatúni 2, 105 Reykjavík. 
Ekki eru sett nein takmörk á fjölda fulltrúa frá hverjum bjóðanda og 
undirverktökum hans, en allir þurfa að skrá sig með því að senda 
tölvupóst á netfangið utbod@fsr.is Námskeiðin eru gjaldfrjáls.
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Fáðu allar frekari upplýsingar á www.spanarheimili.is • Sími 530 6502

Einstakt tækifæri á Spáni
22 íbúðir til sölu – Hægt er að greiða með íslenskum krónum

Punta Marina við Torrevieja Altomar við Alicante

Verð aðeins frá kr. 15,5 milljónum!
Kynningarfundur um Altomar og Punta Marina verður á skrifstofu Spánarheimilis sunnudaginn 
10. mars frá kl. 14–16. Suðurlandsbraut 22 (gengið inn bakatil á jarðhæð). 

Skoðunarferð til Spánar til að skoða eignirnar 10.–13. apríl. Verð í skoðunarferð aðeins kr. 89.000,- 
Þeir sem festa kaup á íbúð í skoðunarferðinni fá kr. 89.900,- endurgreiddar. Takmarkað sætaframboð.

• Glæsilegar 3ja herb. íbúðir í “spænskum” stíl.
• Aflokaður garður og sameiginleg sundlaug.
• Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi og stofa.
• Í boði eru íbúðir á jarðhæð með sér verönd og sér garði eða 
 íbúðir á efri hæð með einka þaksvölum.
• Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónstu.
• Aðeins 10 min. göngufæri að Punta Prima ströndinni.
• Íbúðirnar eru staðsettar við hiðina á þjónustukjarna með 
 fjölda verslana og veitingastaða.
• Falleg strandhverfi við Torrevieja og í nágrenni Alicante.

• Vel skipulagðar sérhæðir ásamt stæði í bílageymslu.
• Aflokaður garður og sameiginleg sundlaug.
• Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi og stofa.
• Í boði eru sérhæðir á jarðhæð með sér verönd og sér flísa-  
 lögðum garði eða íbúðir á efri hæð með einka þaksvölum.
• Góð staðsetning í úthverfi Alicante, aðeins um 10 min.   
 akstur frá flugvellinum og 15 min. akstur frá miðborginni.
• Um 10 min. göngufæri að Los Arenales ströndinni.
• Í næsta nágrenni er þjónustukjarni með fjölda verslana og  
 veitingastaða.

Krókháls 5

Góð skrifstofuhæð með tveimur inngöngum og lyftu á 3. hæð. Eignin er 
öll í leigu. Nóg af bílastæðum. Gott útsýni. Hæðin er skráðir 508 fm en 
að auki eru um 66 fm óskráðir. Heildarfermetrafjöldi er því um 574 fm. 
Vandaður linolium dúkur er á öllum gólfum og vandaðar sérsmíðaðar 
innréttingar úr dökkum við. Tölvulagnir eru á allri hæðinni í öllum skrif-
stofurýmum og í risi. Hæðin er öll hin snyrtilegasta. Hæðin er í dag í 
leigu til nokkurra mismunandi aðila og eru leigutekjur um 520 þúsund á 
mánuði. Hæðin getur nýst fyrir einn aðila, tvo eða fleiri eins og hún er 
nýtt í dag. Gott lán getur fylgt. Verð 49,5 m. Upplýsingar um eignina 
gefur Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali í síma  
824-9098 eða hilmar@eignamiðlun.is

Save the Children á Íslandi
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leitar að ...

- með þér alla leið -  

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Átt þú 100-120 fermetra Íbúð eða lítið 
sérbýli  á höfuðborgarsvæðinu? 
Við erum með kaupendur af 3-4 
herbergja íbúð í litlu nýlegu fjölbýli, á 
höfuðborgarsvæðinu. Lítið sérbýli kemur 
einnig til greina. Sérinngangur er kostur – 
Rvk- Kóp - Garðabær. Skipti möguleg á 
mjög góðu einbýli í Hraunbæ.

... 100–200 fm íbúð

  

• 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.

Norðurbakki 21. Hafnarfirði
Glæsilegar íbúðir við höfnina.

Opið hús sunnudag 10. mars frá kl. 13-14

Verð frá kr.  
27,6 milljónir

Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði
Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson
löggiltur
fasteignasali.- stofnað 1983 -

Sölumenn: Hilmar s. 892-9694,  

Hlynur s. 698-2603, Þorbjörn Helgi s. 896-0058.

leitar að ...

- með þér alla leið -  

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Vantar einbýlishús í Túnum eða 
Grundum, Kópavogi !
Við leitum að einbýlishúsi, 240 fermetrar 
eða stærra fyrir ákveðna kaupendur. 
Óskað er eftir eign með minnst fjórum 
svefnherbergjum. Bein kaup eða hugsanleg 
skipti á 4ra herbergja íbúð í hverfinu.

... einbýlishúsi

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 48,9 millj.

Raðhús 2ja hæða

Vandaðar innréttingar

Góð staðsetning

Fallegt útsýni

113 ReykjavíkFreyjubrunnur 6 

OPIÐ HÚS

frá kl. 15:00-16:00
Sunnudag. 10. mars 

Guðbjarni Eggertsson 

hdl og löggiltur fasteignasali.

Katrínartúni 2 - 108 Reykjavík - Sími 578-5544

Stefán Jóhann Ólafsson 

Löggiltur fasteignasali. 

OPIÐ HÚS

Opið 
hús í dag 

laugardag 
 9 mars frá  

kl. 14-16

Til sölu einstakt raðhús/parhús við Ránargötu í Reykja-

vík. Húsið hefur verið nánast endurnýjað frá grunni á 

undanförnum árum og býr yfir 

einstökum karakter. Húsið er á 

þremur hæðum auk riss. 

Miklir nýtinga möguleikar eru 

á húsinu. 

Ránargata 30 A

Katrínartúni 2 - 108 Reykjavík - Sími 578-5544

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegt, einstaklega vel staðsett einbýli á miðju 
stór-Reykjavíkur svæðinu, mikið útsýni, stór garður, gönguleiðir 
og hjólastígar í allar áttir. Húsið skiptist eftirfarandi: Á efri hæð 
eru forstofa, eldhús, stofa-borð-
stofa, sjónvarpsherbergi, svefnher-
bergisgangur, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi.Á jarðhæð er búið að 
innrétta séríbúð sem skiptist eftir-
farandi: Forstofuhol, þrjú herbergi, 
baðherbergi, þvottahús og bílskúr. 
Verð 59,5 m.

Starhólmi 12
Opið 

hús í dag 
laugardag,  

frá kl.  
13 - 13:30 

Guðbjarni Eggertsson 

hdl og löggiltur fasteignasali.

Stefán Jóhann Ólafsson 

Löggiltur fasteignasali. 

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 48,9 millj.

Raðhús 2ja hæða

Vandaðar innréttingar

Góð staðsetning

Fallegt útsýni

113 ReykjavíkFreyjubrunnur 6 

OPIÐ HÚS

frá kl. 15:00-16:00
Sunnudag. 10. mars 

hlustið - trúið - hlýðið 

HARMAGEDDON
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BÍLAR &
FARARTÆKI

OPEL Antara. Árgerð 2008, ekinn 
87 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Listaverð 
2.780 þús. Verð stgr 2.490.000,- 
raðnúmer í söluskrá okkar er 170500

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

JEEP GRAND CHEROKEE SRT 8 
03/2008, ekinn 58 Þ.km, 425 hö, 
sjálfskiptur, DVD ofl. Verð 5.480.000. 
Rnr.135937 - Sportjeppinn er í salnum

M.BENZ GL 320 CDI 4MATIC 08/2007, 
ekinn 87 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, leður 
ofl. Verð 8.390.000. Rnr.135936 - 
Jeppinn er í salnum!

M.BENZ 200 W123-LÍNAN nýskr. 
03/1981, ekinn aðeins 37.521 km frá 
upphafi, 4 gíra, Ótrúlegt eintak, lítur 
nánast út sem nýr! Verð 1.990.000. 
Rnr.250662 Molinn er í salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

ÞARFTU AÐ KAUPA 
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SE DIESEL 01/2008, ekinn 99 Þ.km, 
sjálfskiptur, leður, 20” felgur ofl. Verð 
7.490.000. Rnr.322848 - Jeppinn er í 
salnum!

MAZDA 3 S/D T PLUS 10/2006, ekinn 
84 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 1.580.000. 
Rnr.323081 - Fákurinn er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

MERCEDES BENZ C 200 kompr 
(245). Árgerð 2004, ekinn 153 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.890.000. 
Rnr.140070. VERÐ NÚ kr: 1.490.000,-

SUBARU Forester. Árgerð 2010, ekinn 
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.390.000. Rnr.160332.

TOYOTA Rav4. Árgerð 2005, ekinn 117 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.590.000. 
Rnr.140145.

SAAB 9-7x arc. Árgerð 2007, ekinn 
52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.290.000. Rnr.110863. VERÐ NÚ kr: 
2.490.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

SUZUKI Sidekick sport. Árgerð 1996, 
ekinn 116 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 490.000. Rnr.154961. 2 eigendur, 
er sem nýr

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED, Árg 2/2007, ekinn 
93 Þ.KM, Með öllum aukabúnaði, 
lítur mjög vel út, Ásett verð 7.490þ.kr 
Rnr.116686. Er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

FORD F150 king ranch. Árgerð 2006, 
ekinn 90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.Skoðar skipti á dýrari og 
ódyrari Rnr.218886.

LAND ROVER Range rover sport hse. 
Árgerð 2007, ekinn 77 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.490. Rnr.113216.

CHEVROLET Silverado 2500 4x4. 
Árgerð 2003, ekinn 190 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. TILBOÐ 1.790.Ásett verð 
2.490 Rnr.218881.

VW Passat plus ecofuel . Árgerð 2012, 
ekinn 14 Þ.KM, metan, sjálfskiptur. 
Verð 4.590.Gull fallegur bíll og vel 
með farinn Rnr.311066.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.

www.nyja.is

VOLVO Xc90 d5. nýskr 9/2007, ek 
89 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Ásett 
verð 5.900.000. Rnr.290900.ljóst 
leður -Þjónustaður nær einungis af 
Brimborg.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

 Bílar til sölu

Vel með farinn Subaru legacy, árg. 06, 
ek. 102þús. 17‘‘ álf., nýjar bremsur og 
tímareim. Verð 1.890þús. Nánari uppl. 
í S. 895 8321

Til sölu Man 14.264, árgerð 1998, 
ekinn 414 þúsund, skoðaður 2013. 
Uppl. í síma 897 2272 Hörður.

Toyota RAV4 DIESEL beinsk. 2004, 
ekinn 150þ. Góð dekk. Verð 1,3 millj. 
S. 693 3518

Toyota Yaris Sol ‚081300cc 5gíra. E. 
106þ. Áhvíl.750þ. V.1550þ. S. 860 
4144.

Til sölu er Subaru Legacy 08/2001 
ekinn 152.000 km. Sjálfskiptur, krókur, 
2 eigendur frá upphafi. Skoðaður 
2014. Góður bíll. Upplýsingar í síma 
852 1952.

PEUGEOT 206 XR PRÉSENCE árg 
2003, ek 143þús km. Ásett 450þús 
fæst á 380.000kr stgr. Uppl. s. 858 
0466

Daiwoo Takoma árg ‚04, ek. 116 þús, 
ssk, 5dyra, ragmagn í öllu, dráttarkr, 
heilsársdekk, ný tímareim. Verð 690 
þús. Uppl. í s. 659 3459

HYUNDAI GETZ GLS sjálfskiptur. Árg 
2006, ek 108þús km. Ný tímareim, 
nýskoðaður, ný heilsársdekk. Gott 
eintak. Ásett 990.000kr fæst á 
880.000kr Uppl. s. 858 0466

Suzuki Baleno árg. ‚97 ek.175þ. 
Beinsk. sk.‘14 í góðu ástandi. V. 
290þús. S.865 8288.

Land Cruiser 90 VX. Árg. 1999 ek. 190 
þ. Sjálfsk, bens, leðursæti. Verð 990 
þús. Sjá www.bilasolur.is #113164

TOYOTA RAV4 LANGUR 2001. EK. 
141 Þ.KM, SKOÐAÐUR 2014, SJÁLFSK, 
4. DYRA, NAGLADEKK, SMURBÓK, 
GOTT LAKK,VERÐ 890 Þ. ÁHV. 590 Þ.. 
S8958956

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

NISSAN Micra Visia. Nýskr. 06/11, 
ekinn 16 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.190.000  TILBOÐSVERÐ 
1.890.000. Rnr.280224.

CHEVROLET Trail Blazer 4X4. Árgerð 
2002, ekinn 185 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 990.000  TILBOÐS-
VERÐ 790.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.280423.

SSANGYONG Kyron. Nýskr. 09/09, 
ekinn 138 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.590.000  TILBOÐSVERÐ 
1.990.000. Rnr.151554.

SUBARU Legacy Wagon LUX. Nýskr. 
01/10, ekinn 91 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 3.490.000  TILBOÐS-
VERÐ 2.980.000. Rnr.151155.

SUBARU Legacy. Nýskr. 02/04, ekinn 
192 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.120.000  TILBOÐSVERÐ 890.000. 
100% VISA/EURO lán mögulegt. 
Rnr.280039.

NISSAN Pathfinder SE. Nýskr. 06/09, 
ekinn 74 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.620.000  TILBOÐSVERÐ 
4.990.000. Rnr.151054.

NISSAN Pathfinder LE . Árgerð 2006, 
ekinn 87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.290.000  TILBOÐSVERÐ 
2.490.000. Rnr.151316.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


