
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Umferðarstofa var árin 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal félagsmanna SFR – stéttarfélags 
í almannaþjónustu. Árin 2012 og 2013 var stofnunin í öðru sæti. Hjá stofnuninni starfa um 55 starfsmenn. Lögð er 
áhersla á þjónustu, árangur, áreiðanleika og jákvæðni. Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að efla 
öryggi í umferðinni. Stofnunin hefur innleitt stefnumiðað árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum árangri. 
Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á heimasíðu, www.us.is.

Upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir 
inga@hagvangur.is 

Kristín Guðmundsdóttir  
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. júní 2013.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. 
sex mánuði ef staða losnar á ný. 

Upphafsdagur ráðningar er eftir 
samkomulagi en æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

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

Skráningarfulltrúi NorType

Skjalastjóri
Helstu verkefni
Skjalastjóri starfar á rekstrarsviði í krefjandi og spennandi starfi hjá  
nýrri stofnun. Starfshlutfall er 100%. Leitað er að öflugum skjalastjóra 
sem mun hafa umsjón með heildarskipulagningu skjalamála 
Samgöngustofu ásamt eftirfarandi verkefnum: 

• Þróun skjalastefnu og mótun verklags við skjalastjórn fyrir 
   stofnunina í heild
• Gerð skjalavistunar- og grisjunaráætlunar ásamt eftirfylgni
• Umsjón með rafrænu skjalastjórnarkerfi Samgöngustofu
• Umsjón með frágangi skjalasafna þeirra stofnana sem sameinast í 
   Samgöngustofu
• Umsjón með bókasafni Samgöngustofu
• Skipulagning og framkvæmd fræðslu til starfsfólks um skjalamál   
    og eftirfylgni með skjalaskráningu
• Póstdreifing, skönnun erinda og skráning í málaskrá
• Útgáfa og utanumhald eyðublaða og upplýsingaskjala 
• Almenn skrifstofustörf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði  
    eða sambærileg menntun
• Reynsla af sambærilegum störfum er krafa
• Þekking á OneSystems skjalakerfi er kostur
• Jákvæðni, skipulagshæfileikar, frumkvæði, færni í 
    samskiptum og rík þjónustulund
• Skráningarheimild í Gegni er kostur

Helstu verkefni
NorType verkefnið snýst um skráningu tæknilegra atriða úr 
evrópskum heildargerðarviðurkenningum á fólksbifreiðum, 
sendibifreiðum og mótorhjólum. Hlutverk skráningarfulltrúa er að 
skrá tæknilegar upplýsingar um ökutæki. Upplýsingar eru teknar 
úr skjölum sem gefin eru út af bílaframleiðendum og yfirvöldum í 
Evrópuríkjunum. Skjölin eru á þjóðtungu viðkomandi ríkis en einnig 
á ensku. Um tvö stöðugildi er að ræða. Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf er skilyrði og frekara nám er kostur
• Góð tungumálakunnátta
• Mjög góð þekking á Excel 
• Viðkomandi þarf að vera jákvæður, samviskusamur 
    og vandvirkur

Vakin er athygli á því að þann 1. júlí nk. mun Umferðarstofa sameinast Flugmálastjórn og hluta Siglingastofnunar og Vegagerðarinnar 
undir nafninu Samgöngustofa. Öll störf og verkefni Umferðarstofu munu flytjast til nýrrar stofnunar. 

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

www.hagvangur.is
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Fulbright stofnunin 
Skrifstofu- og ráðgjafarstarf

Fulbright stofnunin leitar að starfsmanni í 70-75% starf, en 
starfshlutfall mun hugsanlega aukast síðar.

Starfssvið:
- Almenn skrifstofustörf og vinna við vef/samfélagsmiðla
- Upplýsingamiðlun um háskólanám í Bandaríkjunum
- Samskipti við aðila innanlands og í Bandaríkjunum

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólapróf sem nýtist í starfi (BA, BS eða sambærilegt)
- Mjög góð tölvukunnátta
- Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu 

máli 
- Góð þekking á háskólanámi í Bandaríkjunum og á Íslandi
- Skipulagshæfileikar, sveigjanleiki, drifkraftur og frumkvæði
- Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og þjónustulund

Umsóknir skulu vera á ensku og innihalda umsóknar-
bréf, ferilskrá og upplýsingar um meðmælendur. Umsóknir 
skulu sendar rafrænt á netfangið belinda@fulbright.is merktar 
„starfsumsókn“. Umsóknarfrestur er til og með 30. júní n.k.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. september.  
Upplýsingar um Fulbright stofnunina má finna á  
www.fulbright.is. 

Skóla- og frístundasvið

FRÍSTUNDAHEIMILI

GRUNNSKÓLAR

LEIKSKÓLAR

VILTU MÓTA 
FRAMTÍÐINA 
MEÐ OKKUR?

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR
óskar eftir fólki til starfa við fjölbreytt störf með börnum og 
unglingum. Undir sviðið heyrir meðal annars rekstur leikskóla, 
grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar. 

Hlutverk skóla- og frístundasviðs er að veita börnum og 
ungmennum í Reykjavík bestu mögulegu tækifæri til leiks, 
menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur 
og nærsamfélagið. 

Í boði eru bæði heilsdagsstörf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/storf

Við leitum að fólki á öllum aldri
af báðum kynjum, með margs

konar menntun og reynslu.

8. júní 2013  LAUGARDAGUR2
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Leikskólakennari

Leikskólinn Álfaborg á Svalbarðsströnd óskar eftir að ráða leik-
skólakennara í 100% starf frá 12. ágúst 2013. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga við Félag leikskólakennara.

Hæfniskröfur:
• Réttindi sem leikskólakennari skv. 3. gr. laga nr. 87/2008.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Reynsla af sambærilegu starfi.

Leikskólinn Álfaborg er í 12 km. fjarlægð frá Akureyri. Lögð er 
áhersla á umhyggju og jákvæða snertingu. Staðsetning leik- 
skólans býður upp á fjölbreytta starfsemi í tengslum við umhverfi 
og samfélag. Gott samstarf er við grunnskólann Valsárskóla.

Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2013. 
Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði  
ef til ráðningar kemur.

Nánari upplýsingar veitir Ragna Erlingsdóttir, leikskólastjóri, 
í síma 462-4901.

Frumkvöðlastarf á Kirkjubæjarklaustri!
Friður og Frumkraftar – hagsmunafélag atvinnulífs í Skaftárhreppi óskar eftir  
verkefnisstjóra til starfa.
Skaftárhreppur er eitt fegursta svæði landsins, en innan marka hans eru bæði Vatnajökulsþjóðgarður og Kötlu jarðvangur. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Umsjón með daglegum rekstri
• Stefnumótunarvinna, áætlanagerð og öflun styrkja
• Markaðssetning, auglýsingar og kynningarmál
• Stuðla að aukinni samvinnu aðila innan svæðis
• Efla gæði og stuðla að vöruþróun
• Ímyndar- og kynningarvinna fyrir svæðið
• Umsjón með rekstri upplýsingarmiðstöðvar ferðamanna á 

ársgrundvelli

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi td. á sviði markaðs- og 

ferðamála
• Þekking og reynsla á helstu samskiptavefjum
• Þekking og reynsla á sviði atvinnu- og/eða ferðamála
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, drifkraftur og skipulagshæfni
• Góð íslensku og ensku kunnátta skilyrði, þriðja tungumál er 

kostur

Gert er ráð fyrir að starfstöð verkefnastjóra sé á Kirkjubæjarklaustri. Æskilegt er umsækjendur geti hafið störf sem fyrst en 
eigi síðar en 1.september 2013.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf um hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 11. júní 2013, fyrirspurnir og umsóknir skulu vera sendar á  
netfangið fridur@klaustur.is en nánari upplýsingar veita Sveinn eða Ólafía í síma, 869-6750 eða 892-9650. 

Óskum eftir vönum gröfumanni,  
framtíðarstarf, mikil vinna og góð laun.

Hafið samband í síma 8645111 Sölvi Grafa og grjót.

8. júní 2013  LAUGARDAGUR4
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Isavia óskar eftir að ráða kraftmikinn starfsmann til að 
vinna að skipulags- og verklagsmálum á sviði flugverndar       

Vilt þú 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.

Leitað er að sjálfstæðum og skipulögðum einstaklingi með háskóla-
menntun í fjölbreytt og krefjandi starf. 

Umsóknum skal skilað inn á www.isavia.is/atvinna, þar sem einnig 
er að finna nánari upplýsingar. Umsóknarfrestur er til og með 
23. júní 2013.

Meðal verkefna eru:
Vinna við útfærslu krafna og gerð verklags
Eftirfylgni með innleiðingu krafna
Samræming á sviði flugverndarmála
Eftirlit með framkvæmd flugverndar
Aðkoma að málum er lúta að fræðslu og þjálfun

LAUGARDAGUR  8. júní 2013 5



Umsjón með ráðningum hefur Guðfinna Ingjaldsdóttir
Umsóknir skulu berast í gegnum straeto.is eða með tölvupósti á gudfinna@straeto.is

Strætó bs. leitar 
að vagnstjórum í 
sumarafleysingar!

Helstu starfs- og ábyrgðarsvið eru:
Akstur eftir vakta- og vagnaferlum. 
Samskipti og þjónusta við farþega. 
Samskipti við samstarfsmenn. 
Miðlun upplýsinga. 
Vagnumsjón. 
Fagmannleg vinnubrögð samkvæmt 
 stefnu Strætó bs. 

Hæfniskröfur: 
Hreint sakavottorð er skilyrði. 
Góð íslenskukunnátta. 
Aukin ökuréttindi / Réttindaflokkur D.
Mikil þolinmæði og rík þjónustulund. 
Hæfni í mannlegum samskiptum.

Um starfið
Í starfinu felst að aka strætisvögnum Strætó bs. samkvæmt leiðakerfi sem og aðstoða og 
leiðbeina farþegum við að komast leiðar sinnar um höfuðborgarsvæðið. Um er að ræða 
sumarafleysingar og er unnið samkvæmt vaktafyrirkomulagi. 

Hússtjórnarskólinn í Reykjavík óskar eftir 
handmenntakennara frá 1. Ágúst 2013

Til greina kemur frá áramótum 2014.

Kennslugreinar fatasaumur  
og annar vélsaumur ásamt útsaum.

Framhaldsskólaréttindi skilyrði.

Umsóknarfrestur til 1. Júlí. 2013

Umsókn sendist til Hússtjórnarskólans í Reykjavík, 
Sólvallagötu 12, 101 Reykjavík

HJARTAVERND

Hjartavernd leitar að starfsmanni til að hafa yfirumsjón 
með kerfisbúnaði fyrirtækisins. Helstu verkefni eru rekstur 
og umsjón með fjölbreyttum kerfisbúnaði, uppsetning á 
vél- og hugbúnaði, þjónusta við notendur og önnur tilfall- 
andi verkefni.  

Hæfniskröfur:
Þekking á LINUX og MICROSOFT. Viðkomandi þarf að geta 
starfað sjálfstætt og sem hluti af teymi.
Lögð er áhersla á frumkvæði í starfi, skipulagshæfni, 
sveigjanleika sem og afbragðs þjónustulund, og færni í 
mannlegum samskiptum.
Í boði er gott starfsumhverfi þar sem áhersla er lögð á 
að auðvelda viðkomandi að þróast og ná góðum árangri í 
starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk.
Með umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um 
menntun og starfsferil.

Umsóknum skal skila á netfangið atvinna@hjarta.is
Nánari upplýsingar um starfið gefur Davíð Vilmundarson,  
í síma 8247687 eða david@hjarta.is. 

Contact: Jeanette P. Bråthen Borud    |    Tel: +47 936 50 049    |    e-mail: Jeanette@jobconnect.no    |    www.jobconnect.no

LOOKING FOR JOB IN NORWAY?
WE ARE LOOKING FOR 60 QUALIFIED ENGINEERS 
Jobconnect is a Norwegian staffing and recruiting agency. We are successfully recruiting qualified 
personnel from abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international 
companies. We are now searching on behalf of several Norwegian companies.

• WE ARE LOOKING FOR PEOPLE WHO ARE RECENTLY GRADUATED, AND PEOPLE WHO 
HAVE WORK EXPERIENCE WITH THE FOLLOWING QUALIFICATIONS:

- Mechanical engineers 
- Electro/automation engineers
- Engineers within construction, civil engineering, energy
And a lot more…

• GENERAL QUALIFICATIONS AND SKILLS:
 We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at the same 

time contribute to positive teamwork. It is also important with good communication skills in English 
or Danish/Norwegian.

• WE CAN OFFER:
- Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for 

professional development
- Competitive salary terms and good insurance
- A great working environment and good conditions

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



Bifvélavirki óskast á

Skelltu þér á brimborg.is og sæktu um. 
Nánari upplýsingar veitir Þórður Jónsson, 
framkvæmdastjóri Mazda og Citroën, 
í síma 515 7123.

                    Umsóknarfrestur er til 18. júní 
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfði 8, sími 515 7040   I    www.brimborg.is    I    brimborg@brimborg.is

fólksbifreiðaverkstæði Mazda/Citroën hjá Brimborg Reykjavík

• Sveinspróf í bifvélavirkjun
• Gilt bílpróf
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð þjónustulund
• Heiðarleg(ur) og áreiðanleg(ur)
• Stundvís
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt
• Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Stutt lýsing á starfi bifvélavirkja
• Bilanagreining á bifreiðum
• Viðgerðir og þjónusta á bifreiðum
Hæfniskröfur

Vinnutími er frá kl. 8:00 - 17:15 mánudaga til fimmtudaga
og frá kl. 08:00 - 16:15 á föstudögum.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Vegna skipulagsbreytinga og vaxandi umsvifa leitar Isavia 
að nýjum framkvæmdastjóra fyrir fjármálasvið félagsins.       

Leitað er að öflugum stjórnanda í starf sem reynir á samskiptahæfni, 
frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. Gerð er krafa um háskólamenntun sem 
nýtist í starfi.

Nánari upplýsingar á isavia.is/atvinna og hjá Þóri Þorvarðarsyni 
thorir@hagvangur.is. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is ásamt 
fylgigögnum. Umsóknarfrestur er til og með 23. júní.

Meðal verkefna fjármálasviðs eru:

Reikningshald Isavia og dótturfélaga
Áætlanagerð og greining
Fjármögnun, áhættu- og lausafjárstýring
Innkaupaeftirlit og umsjón með útboðum
Kerfisþjónusta

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

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.
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Viltu spila

í úrvalsdeildinni

í rekstri netkerfa?

Síminn leitar að sérfræðingum í rekstri netkerfa. Starfið er fjölþætt enda rekur 
deildin meðal annars eitt stærsta staðarnet landsins, hýsingarnet og alþjóðleg 
víðnet. Mikil áhersla er á símenntun í starfinu og hefur deildin sitt eigið Cisco lab 
til umráða. Starfsmenn deildarinnar eru virkir í hugmynda- og þróunarvinnu nýrra 
lausna og kerfa, auk þess sem þeir koma að hönnun og uppbyggingu.

Við erum að leita að úrvalsstarfsfólki sem hefur brennandi áhuga á rekstri 
netkerfa og vill leggja sig fram um að ná góðum árangri.

Menntun og reynsla:

· Reynsla af Cisco beinum og svissum 

· Cisco CCNA- eða CCNP-gráða

· Skilningur á VoIP/WiFi/WAN tækni

· Þekking á Linux/Unix kerfum er kostur

Persónueiginleikar:

· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

· Hæfni til að vinna í öflugri liðsheild 

· Samskiptalipurð og aðlögunarhæfni

· Vinnusemi og frumkvæði

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2013

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

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

Magni Sigurður Sigmarsson, sérfræðingur
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DÆMIGERÐUR
SÉRFRÆÐINGUR

Sköpunarkraftur

Jarðtenging

Elskar áskoranir

Keppti á Skjálfta 2004

ÍSAM óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa hjá 
Horeca deild fyrirtækisins sem þjónustar 

matvælaiðnað og stóreldhús í 60% starfshlutfall

ÍSAM er eitt stærsta og öflugasta 
markaðs- og framleiðslufyrirtæki 
landsins á neytendamarkaði. ÍSAM 
á og rekur vörumerkin Mylluna, 
Ora, Frón og Kexsmiðjuna, auk þess 
sem fyrirtækið hefur umboð fyrir 
fjölda heimsþekktra vörumerkja.

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 
starfsmannastjóra fyrir 15. júní 2013.

Þjónustufulltrúi

Upplýsingar

helga@isam.is522 2700

  Stutt lýsing á starfi:   Hæfniskröfur:

Verkstjóri
Landflutningar - Samskip óska eftir að ráða verkstjóra  
á Austurlandi sem hefur aðsetur á Egilsstöðum.

Umfram allt þarf starfsmaður að hafa að leiðarljósi gildi Samskipa: 
Frumkvæði, þekking og samheldni. 
  
Vinsamlega sækið um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is. 
  
Umsóknarfrestur er til 12. júní 2013 
  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Ármann Ólafsson 
rekstrarstjóri á Austurlandi í síma 858 8830 

Menntun og hæfni 
· Haldbær reynsla af stjórnun
· Þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð 
· Heiðarleiki og mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum 
· Góð þekking á viðskiptaumhverfi og þekking á atvinnulífi 
  á svæðinu 
· Góður skilningur á vörumeðhöndlun og gæðamálum 
· Geta til að vinna undir álagi 

Starfssvið
· Dagleg stjórnun vöruafgreiðslu og akstursleiða
· Þjónusta og samskipti við viðskiptavini 
· Staðgengill rekstrarstjóra
· Umbótastarf og þróun nýrra þjónustuþátta

Viðskiptafræðingur, 50 ára karlmaður, með fram-
haldsnám í fjármálum óskar eftir vinnu við rekstur, 
fjármál, bókhald eða skylt. Er vanur ofangreindu auk 
mannahaldi, uppgjörum, áætlanagerð ofl.  
Góð meðmæli. Get byrjað fljótlega.
Uppl. í síma 896 6751 eða bergurst@talnet.is
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Samskip auglýsir eftir vélstjóra til að leysa af í 
nokkrar vikur nú í sumar.  Um er að ræða stöðu 
yfirvélstjóra á Grímseyjarferjunni SÆFARA, 
sem hefur aðsetur á Dalvík.

Menntunar- og hæfnikröfur:

 
    neyðarstjórnun hjá Slysavarnarskóla sjómanna 

 

Samskipa: Frumkvæði, þekkingu og samheldni.

skipstjóri í síma 858 8645.

Saman náum við árangri

Vélstjóri 
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Deildarstjóri 
 

Helstu verkefni

Dagleg stjórnun deildarskrifstofu

Fjármál og rekstur deildarinnar

Fjárhagsáætlanagerð, kostnaðargreining og 
kennsluáætlanir

Undirbúningur funda, fundarritun og afgreiðsla 
mála

Málefni nemenda og kennara

Umsjón með viðburðum á vegum deildarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólapróf í viðskiptafræði eða önnur sambærileg 
háskólamenntun

Reynsla á sviði stjórnunarstarfa er æskileg

Færni í fjármálum, rekstri og áætlanagerð

Reynsla af störfum í háskólaumhverfi er kostur

Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi

Góð tölvukunnátta

Góð íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar veita Sunna Sigurðardóttir, 
deildarstjóri Hjúkrunarfræðideildar, sunnas@hi.is 
eða 525 4961 eða Jónína Helga Ólafsdóttir, 
starfsmannastjóri Heilbrigðisvísindasviðs jho@hi.is 
eða 525 5946.

Umsóknafrestur er til 17. júní nk. 
Sjá nánar um starfið á www.hi.is/laus_storf 
og á www.starfatorg.is

Auglýst er laust til umsóknar 100% starf deildarstjóra á skrifstofu Hjúkrunarfræðideildar.

á skrifstofu hjúkrunarfræðideildar

STARFSMAÐUR ÓSKAST!
Starfsmaður óskast í fullt starf í hestavöruverslun.

        
Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja mála- og 

tölvukunnáttu.  Vinsamlegast sendið umsókn á 
box@frett.is merkt ,,Hestavörur-0806” fyrir  21. júní.

Viltu komast í fremstu röð í fjarskiptum?

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á 

Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum 

fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-

strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.

Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla ehf. Suðurlandsbraut 30 108 Rvk Sími 585-6000 www.mila.is

Sérfræðingur í rekstri flutningsnets

Míla leitar að sérfræðingi til starfa við rekstur 
flutningsnets fyrirtækisins. Viðkomandi mun starfa í 
hópi tæknimanna sem sér um rekstur grunnfjarskipta á 
Íslandi. Um er að ræða fjölbreytt, spennandi og krefjandi 
starf í dagvinnu ásamt bakvöktum.

Starfið felur í sér rekstur á búnaði í stofnkerfi Mílu um 
land allt, gangsetningu og prófanir á nýjum búnaði, 
breytingar á kerfum, gæðamælingar og aðstoð við 
bilanagreiningu og viðgerðir.

Menntun og reynsla 

örbylgjukerfum er æskileg

Persónulegir eiginleikar 

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is

Lífæð samskipta

Deildarstjóri þjónustustýringar

Míla leitar að traustum og framsæknum 

Deildarstjórinn ber ábyrgð á faglegri stefnumótun 

lögð á markmiðasetningu, árangursmælingar og 

ábyrgð á starfsmannamálum deildarinnar.

Menntun og reynsla 
 

eða verkfræði 

mikilvæg

Persónulegir eiginleikar 
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Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða 
sálfræðing til starfa frá 15. ágúst n.k. eða eftir sam-
komulagi. Starfið er á sviði sérfræðiþjónustu við leik- og 
grunnskóla. 

Helstu verkefni eru:
• Greiningar einstakra nemenda vegna frávika í hegðun 

og/eða þroska.
• Ráðgjöf til foreldra og kennara. 
• Samþætting verkefna og þróunarvinna á Fjölskyldu-

deild.

Hæfniskröfur eru:
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi.
• Haldgóð þekking á greiningu leik- og grunnskólabarna 

og ráðgjöf vegna þeirra.
• Reynsla af starfi skólasálfræðings er æskileg. 
• Góð samskiptahæfni.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrabæjar www.akureyri.is, þar sem sótt er um 
rafrænt. Umsóknarfrestur er til 23. júní 2013.

Sálfræðingur

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum 
og heiðarlegum einstaklingum, 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

Verkstæðismaður
Óskum eftir að ráða vélvirkja eða bifvélavirkja til starfa á 
verkstæði, til að sinna viðgerðum og viðhaldi á verkstæði 
okkar í Garðabæ.

Upplýsingar veitir Robert Andersen á staðnum 
eða í síma 5650876 robert@loftorka.com

Loftorka Reykjavík ehf. Miðhrauni 10, 210 Garðabæ.

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI BRÚAHÖNNUNAR REYKJAVÍK
Vegagerðin auglýsir eftir sérfræðingi á hönnunardeild, í fullt starf, við þolhönnun brúa. 
Í boði er spennandi, krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf. Á hönnunardeild vinna um 
17 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- og rannsóknarverkefni, sem tengjast brúm  
og vegum.

Starfssvið
Vinna við hönnun brúa, verkefnastjórnun og verkefni 
tengd viðhaldi brúa. Jafnframt er um að ræða  þátttöku 
í þróun og gerð leiðbeininga og reglna um hönnun brúa 
ásamt rannsóknarverkefnum tengdum brúm.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Byggingarverkfræðingur M.Sc.
• Fagleg kunnátta og reynsla af sambærilegum 
 verkefnum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Reynsla af notkun forrita á þessu sviði
• Reynsla í verkefnastjórnun kostur
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmanna-
stefnu Vegagerðarinnar eru konur með tilskyldar menntunar- og 
hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 1.  júlí  2013. Umsóknir berist 
mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um menntun og hæfni sem óskað er eftir, 
þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján Kristjánsson 
forstöðumaður hönnunardeildar (kk@vegagerdin.is) og 
Ólöf Dagný Thorarensen mannauðsstjóri  
(oth@vegagerdin.is) í síma 522 1000.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vegagerðin er opinber stofnun, sem heyrir undir innanríkisráðuneytið. Hjá Vegagerðinni starfa um 300 manns, 
með fjölbreytta menntun og starfsreynslu, að mjög fjölbreytilegum verkefnum. Um þriðjungur starfar í Reykjavík og 
Hafnafirði en aðrir víðs vegar um landið. Vegagerðin hefur ítarlega starfsmannastefnu og öflugt starfsmannafélag. 
Vegagerðin er í góðum faglegum samskiptum við systurstofnanir sínar á Norðurlöndum.
Hlutverk Vegagerðarinnar er að þróa og sjá um vegakerfið á sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins, öryggi 
vegfarenda og umhverfissjónarmið að leiðarljósi.
Meginmarkmið Vegagerðarinnar eru:
 Greiðar samgöngur með góðri þjónustu.
 Hagkvæm uppbygging og rekstur vegakerfisins.
 Umferðaröryggi sé á við það sem best gerist.
 Góð sambúð vegar og umferðar við umhverfi og íbúa.
 Vel skipulögð og skilvirk starfsemi.
 Ánægt, hæft og gott starfsfólk.

TÆKNIMENN / VERKEFNASTJÓRAR
ÍAV óskar eftir að ráða tæknimenn / verkefnastjóra til 
framtíðarstarfa við stjórnun verkefna.

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2013. 
Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri, Kristján Arinbjarnar og Sigurður Sigurðsson framkvæmda-
stjórar í síma 5304200. Umsóknum skal skila á heimasíðu ÍAV www.iav.is eftir 12. júní.

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktaka-
fyrirtæki landsins og býr það yfir áratuga 
reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að ræða 
íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, opinberar 
byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og 
jarðgangagerð og jarðvinnuframkvæmdir 
bæði hérlendis og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar 
kraftmikla og framsækna einstaklinga, með 
góða hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og þeim 
metnaði sem hjá okkur ríkir.

Verkefnastjóri eignaumsýslu
Starfssvið:

 › Eignaumsýsla með búnað, lager, vélar og tæki ÍAV
 › Rekstrarleg ábyrgð  og áætlanagerð er varðar vélar, tæki og annan búnað 

í eigu fyrirtækisins
 › Ráðgjöf við val á vélum og tækjum í einstökum verkefnum
 › Undirbúningur verkefna, tilboðsgerð, uppgjör og hagkvæmnisútreikningar

Menntunar- og hæfniskröfur:
 › Tæknimenntun af vélasviði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 › Reynsla af áætlanagerð, rekstri og stjórnun
 › Þekking á vélum og tækjum í mannvirkjagerð
 › Góð tungumálakunnátta

Verkefnastjóri jarðvinnuverkefna
Starfssvið:

 › Fagleg og fjárhagsleg yfirumsjón með rekstri jarðvinnuverkefna
 › Uppgjör verkefna og úrvinnsla gagna
 › Þátttaka í tilboðsgerð

Menntunar- og hæfniskröfur:
 › Menntun á sviði byggingaverkfræði eða tæknifræði
 › Reynsla af jarðvinnuverkefnum
 › Reynsla af rekstri og stjórnun

Verkefnastjóri byggingarverkefna
Starfssvið:

 › Fagleg og fjárhagsleg yfirumsjón með rekstri byggingaverkefna
 › Uppgjör verkefna og úrvinnsla gagna
 › Þátttaka í tilboðsgerð

Menntunar- og hæfniskröfur:
 › Menntun á sviði byggingaverkfræði eða tæknifræði
 › Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
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Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. september n.k. Umsóknarfrestur er til og með 
21. júní nk. Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á gudny.gunnarsdottir@straumur.com. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Menntun á háskólastigi

• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

• Mjög góð tölvukunnátta

• Mjög góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku

• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Góðir samskiptaeiginleikar

RITARI  |  Skrifstofustjóri
Straumur óskar eftir að ráða einstakling til þess að gegna starfi ritara og skrifstofustjóra. Leitað er 
að jákvæðum, kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með mannleg samskipti 
og getur unnið sjálfstætt.  

STARFSSVIÐ
• Ritari forstjóra

• Móttaka og símvarsla

• Umsjón með skrifstofu og eldhúsi

• Umsjón með fundum

• Aðstoð við önnur svið bankans

• Önnur tilfallandi verkefni

Straumur fjárfestingabanki hf. er sjálfstæður og óháður fjárfestingabanki. 
Straumur veitir bæði innlendum og erlendum viðskiptavinum sínum almenna 
fjárfestingabankaþjónustu, þar með talið markaðsviðskipti og fyrirtækjaráðgjöf.

WWW.BAADER.IS

HAFIÐ SAMBAND VIÐ JÓN VAL Í jonvalur@baader.is 
EÐA SÍMA 5206900 FYRIR FREKARI UPPLÝSINGAR  
OG STARFSUMSÓKNIR

Baader Ísland ehf er rótgróið og sterkt fyrirtæki  
sem þjónustar og framleiðir fiskvinnsluvélar.  
Vegna aukinna umsvifa þarf meiri mannskap.   
Góð framtíðarvinna í boði fyrir rétta fólkið.

Vantar vélvirkja og rennismiði

////BAADER ÍSLAND EHF

Helstu verkefni
 • Vinna við greiningu, þróun og smíði á nýrri þjóðskrá  
   og fasteignaskrá
 • Samþætting kerfa innahúss og utan
 • Þátttaka í stefnumótun í upplýsingatækni og tengdum 
   verkefnum
 • Viðhald núverandi kerfa

Hæfniskröfur
 • Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða sambærilegt 
   nám æskilegt
 • Reynsla af forritun
 • Þekking á gagnagrunnum
 • Þekking á .NET
 • Góð færni til að greina og finna lausnir
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hóp
 • Metnaður, skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn 
   og umsjón með verkefnum

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.

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða öflugan forritara sem er tilbúinn til að taka þátt í 
krefjandi verkefnum. Við leitum að starfsmanni sem hefur brennandi áhuga á forritun 
og vinnu við kerfisgerð stærri lausna. Viðkomandi mun vinna að þróun og nýsmíði á 
stórum og sérhæfðum hugbúnaðarkerfum. 

Forritari á tölvusvið Þjóðskrár Íslands

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi 
að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.

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. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2013.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sigurbjörg J. Helgadóttir mannauðsstjóri hjá 
Þjóðskrá Íslands á netfanginu sjh@skra.is. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Umsóknir óskast sendar á 
netfangið sjh@skra.is.

www.skra.is
www.island.is

Tölvusvið samanstendur af tíu starfsmönnum og skiptist í tölvurekstrardeild og hugbúnaðardeild. Starfið er á starfsstöð 
Þjóðskrár Íslands í Reykjavík.
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STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf óskar eftir að 
ráða sérfræðing til að starfa á skrifstofu sína og 
mun hann starfa með framkvæmdastjóra að 
margvíslegum verkefnum. Æskilegt er að hann  
geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sérfræðingur 
óskast

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til 
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is   

www.starfid.is

Við viljum ráða harðduglegan 
veitingastjóra til starfa á skemmti-
legum og spennandi vinnustað.  
Þarf að hafa búa yfir skipulagshæfni 
og þolinmæði. Vinnutíminn er alla 
mánudaga til föstudaga, frá 9–17.

Ef þú hefur gaman af fólki og góðum 
mat, ert eldri en 30 ára og vilt vinna 
hjá traustu fyrirtæki með einstakan 
starfsanda, hikaðu þá ekki við að 
sækja um.

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is — umsokn@foodco.is

Gufunesi, 112 Reykjavík   l   gamur.is   l   577 5757

Vélamiðstöðin er rekin af Íslenska Gámafélaginu og sérhæfir sig í leigu sérútbúinna bifreiða og metanbreytingum. 
Hjá Íslenska Gámafélaginu starfa 240 manns víða um land en fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir
á sviði umhverfisþjónustu. Íslenska Gámafélagið er með umhverfis- og gæðavottun ISO 14001 og ISO 9001. 

Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins, Fish Philosophy, sem lýsir vilja 
fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður, þar sem metnaðarfullt starf er unnið af 
jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis. Mannauðsstefnunni er ætlað að tryggja 
starfsmönnum sem best starfsskilyrði og möguleika til að vaxa og dafna í starfi.
Íslenska Gámafélagið var fyrst fyrirtækja á Íslandi til að fá Jafnlaunavottun VR 
sem tryggir að greidd eru sömu laun fyrir jafnverðmæt störf.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Helga Fjóla 
Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs. 
Umsóknir og fyrirspurnir óskast á netfangið
helga@gamur.is en umsóknarfrestur er til
og með 12. júní 2013.

  Menntun eða haldbær starfsreynsla á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða.
  Reynsla á rafmagnssviði, bílabreytingum eða glussakerfum er æskileg.
  Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.
  Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðhorf.

  07:30 - 17:00 mánudaga - fimmtudaga og 07:30 – 15:00 föstudaga.

BSI

ISO 14001
EMS-542753

BSI

ISO 9001
FM-577752z    

TM TM
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Teymisstjóri hjúkrunar?

Laus er til umsóknar staða teymisstjóra hjúkrunar við  þjónustukjarna að Sléttuvegi í  Reykjavík frá 1. september 2013 eða eftir 
samkomulagi. Um er að ræða þjónustu við fatlað fólk, sem þarf aðstoð við athafnir daglegs lífs og sérhæfða hjúkrunarþjónustu 
á heimilum þess. Markmiðið er að veita einstaklingsmiðaða og sveigjanlega hjúkrunarþjónustu.

Velferðarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Yfirumsjón með starfsemi teymis og þeirri hjúkrunar- 
þjónustu sem teymið veitir 

• Framkvæmd og eftirfylgd hjúkrunaráætlana
• Fagleg ábyrgð á þjónustu teymis
• Tengiliður í þverfaglegu samstarfi

Hæfniskröfur

• Íslenskt hjúkrunarleyfi, framhaldsnám sem nýtist í starfi  
er kostur 

• 3 – 5 ára starfsreynsla sem hjúkrunarfræðingur
• Íslenskukunnátta
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði, sveigjanleiki og skipulögð vinnubrögð 
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta  
• Þekking á Sögu kerfinu

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 24. júní 2013

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bára Denny Ívarsdóttir forstöðumaður í síma 581-1322 / 665-5873 eða með því að senda 
fyrirspurnir á bara.denny.ivarsdottir@reykjavik.is

Bílstjórar/dælumenn

BM Vallá er að leita að kraftmiklum, duglegum og 
samviskusömum starfsmönnum með meirapróf og 
tækjaréttindi til starfa hjá fyrirtækinu. Við erum að 
leita að steypubílstjórum og dælustjórum. 

Allar nánari upplýsingar gefur Sigurður Árnason  
í síma 412 5102. 

Sendið umsóknir og fyrirspurnir á sigurdur@bmvalla.is 

BM Vallá ehf. 
Bíldshöfða 7 

KENNARAR - FATAHÖNNUN 
Óskum eftir kennurum með háskólamenntum í 
fatahönnum til að kenna við nýja námsbraut í 

fatahönnun á framhaldsskólastigi.

KENNARAR-  SNYRTIFRÆÐI 
Óskum eftir reyndum snyrtifræðingum með 
framhaldskólakennsuréttindi til kennslu við 

Beauty Academy.

KENNARAR - FÖRÐUN 
Fashion Academy leitar eftir skapandi og 

skipulögðum förðunarfræðingum með góða 
reynslu af kennslu fyrir dag og kvöldskóla.

BÓKARI 
Óskum eftir áreiðanlegri manneskju til að hafa 
umsjón með bókhaldi og reikningagerð fyrir 

fyrirtækin. 

MÓTTÖKUSTJÓRI 
Óskum eftir jákvæðri og duglegri manneksju 
með þjónustulund til að vera andlit okkar út á 

við og límið okkar inn á við.

SÉRFRÆÐINGUR Í SAMFÉLAGSMIÐLUM 
Við leitum að internetmarkaðsjéni til að sjá um 
samskipti og auglýsingar á Facebook, vefsíðum 

okkar og öðrum síðum.

VEGNA AUKINNA UMSVIFA VANTAR OKKUR ÖFLUGT FÓLK Í LIÐ MEÐ OKKUR. UM 

ER AÐ RÆÐA STÖRF FYRIR NÝ OG ÖRT VAXANDI FYRIRTÆKI Í TÍSKUIÐNAÐINUM.

VIÐ LEITUM EFTIR FJÖLHÆFUM OG SKAPANDI EINSTAKLINGUM SEM GETA TEKIÐ 

ÞÁTT Í ÞEIRRI UPPBYGGINGU SEM FRAMUNDAN ER.

VERKEFNASTJÓRI - REYKJAVIK FASHION FESTIVAL 2014 
RFF leitar eftir kraftmiklum einstakling sem hefur gaman af fjölbreytileika í starfi, og 

sýnir frumkvæði. Um er að ræða spennandi en jafnframt krefjandi starf.

Umsókn sendist rafrænt á info@fashionacademy.is 
merkt því starfi sem sótt er um ekki síðar en 18. júní 

2013. Allar umsóknir eru trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um starfsvið, hæfniskröfur og 
fyrirtækin okkar má finna á www.fashionacademy.is
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HJÚKRUNARHEIMILIÐ EYRI, ÍSAFIRÐI
UPPSTEYPA OG FRÁGANGUR UTANHÚSS

Dagsetning opnunar: 28. júní 2013

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið „Hjúkrunarheim-
ilið Eyri, Ísafirði – uppsteypa og frágangur utanhúss“. 

Húsið er steinsteypt á einni hæð með 30 einstaklingsíbúð-
um.  Íbúðakjarnar eru þrír, hver með tíu íbúðum, sameigin-
legri setustofu, borðstofu og eldhúsi.  Húsið er tengt með 
tengigangi við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.  Burðarvirki 
hússins er úr steinsteypu en þök ýmist úr steinsteypu eða 
timbri.  Útveggir eru einangraðir að utan og ýmist múrhúð-
aðir eða timburklæddir.
Helstu stærðir eru:
Brúttóflötur byggingar:  2.335 m²
Brúttórúmmál:  10.440 m³
Uppgröftur 5.500 m³
Steinsteypa 1.700 m³
Steypustyrktarjárn 181 tonn

Verkinu skal vera að fullu lokið í 1. júní 2014.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 5.000 hjá 
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði frá og með 10. júní 
2013. Tilboðin verða opnuð hjá Ísafjarðarbæ í Stjórnsýslu-
húsinu, 2. hæð, 28. júní 2013 klukkan 11.00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Jóhann Birkir Helgason
sviðstjóri framkvæmda- og rekstrarsviðs

HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Laus staða yfirsjúkraþjálfara við 
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði

Staða yfirsjúkraþjálfara er laus til umsóknar, 100% starf.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af stjórnun. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður, framsýnn og lipur í 
mannlegum samskiptum.

HNLFÍ er endurhæfingarstofnun sem leggur áherslu 
á að auka og efla þátt hugtakanna heilbrigði og 
heilsuvernd í umræðu og verkum.  

Möguleiki á húsnæði á staðnum, einnig er 
starfsmannarúta til og frá Rauðavatni Rvk.

Nánari upplýsingar veita Haraldur Erlendsson yfirlæknir 
og forstjóri haraldur@hnlfi.is og Aldís Eyjólfsdóttir 
starfsmannastjóri aldis@hnlfi.is

Umsóknarfrestur er til 16. júní. Umsóknir með ferilskrá 
sendist til: HNLFÍ - starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 
810 Hveragerði eða aldis@hnlfi.is.

www.vedur.is
522 6000

Rekstrarstjóri
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir Umhverfis- og auðlinda-
ráðuneyti. Hjá stofnuninni starfa um 
135 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. 
Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af 
þessum gildum.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir rekstrarstjóra 
í fullt starf á Eftirlits- og spásviði. Í boði er 
nýtt, spennandi og fjölbreytt framtíðarstarf. 

Eftirlits- og spásvið leikur lykilhlutverk í 
íslensku samfélagi þegar kemur að eftir liti, 
vöktun og þjónustu við almenning og stofn-
anir vegna náttúruvár og veðurs. Hlut  verk 
sviðsins er að annast sam þætta raun tíma-
vöktun og útgáfu við varana og spáa vegna 
náttúruvár á Íslandi innan þess þjónustu-
svæðis sem stofnunin ber ábyrgð á. Sviðið 
veitir almenningi, fyrir tækjum og stofn unum 
innan lands veður þjónustu í sam ræmi við lög, 
reglugerðir og samninga. Sviðið veitir jafn-
framt alþjóðlegri og inn lendri flug starf semi 
flug veður þjónustu innan íslenska flug stjórnar-
svæðisins samkvæmt samn ingum þar um.

Helstu verkefni 
Umsjón með daglegum rekstri sviðsins, auk 
áætlana gerðar. Gerð, eftirlit og umsýsla 
vegna samninga. Gerð og utanumhald með 
vakta áætlunum, auk eftirlits með tíma- og 
verk skráningum sviðsins. Eftir fylgni með 
gæðamálum og aðkoma að starfs  manna sam-
tölum og endur menntun starfsmanna sviðsins 
í samráði við framkvæmdastjóra og mann-
auðsstjóra. Viðkomandi mun einnig sinna 
aðgerðar stjórnun á skilgreindum þáttum í 
náttúruváratburðum.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólapróf  sem nýtist í starfi
  Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og 

áætlanagerð
  Góð færni í mannlegum samskiptum  

nauðsynleg 
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð
  Frumkvæði og ábyrgð
  Hæfni til að vinna sjálfstætt  

sem og í teymisvinnu
  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
  Þekking og/eða reynsla af aðgerðar-

stjórnun kostur

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um störfin veita Theodór 
Freyr Hervarsson, framkvæmdastjóri Eftirlits- 
og spásviðs (teddi@vedur.is) og Borgar Ævar 
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), 
í síma 522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní  
næstkomandi.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um störfin á heimasíðu Veðurstofu 
Íslands undir www.vedur.is/um-vi/laus-storf 
eða á www.starfatorg.is.

GRAFÍKER ÓSKAST
Garri óskar eftir að ráða fjölhæfan einstakling í fjölbreytt verkefni
á traustum og skemmtilegum vinnustað. 

Garri sérhæfir sig í 
innflutningi og sölu á 
gæðamatvöru og matvælaumbúðum 
fyrir veitingastaði, stóreldhús og 
ferðaþjónustufyrirtæki. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir skulu sendar í tölvupósti til Jóhannesar Davíðssonar
á netfangið johannes@garri.is  Umsóknarfrestur: Til og með 18. júní 2013

Hönnun markaðsefnis 
Gerð blaða- og netauglýsinga
Umbrot og hönnun á 
bæklingum og vörulistum
Umsjón með heimasíðu 
Samskipti við prentsmiðjur
Önnur verkefni  

-
-
-

-
-
-

Starfssvið:
-
-

-
-
-

Menntun og reynsla  sem nýtist í starfi
Góða kunnáttu á helstu Adobe – forritum 
ss. Illustrator, InDesign, Photoshop
Geta unnið sjálfstætt og skapandi
Nákvæm og öguð vinnubrögð
Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Hæfniskröfur:
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·   

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Álfhólsskóli óskar eftir kennara í leiklist

· Leikskólinn Dalur óskar eftir deildarstjóra 

· Leikskólinn Núpur óskar eftir deildarstjóra

· Leikskólinn Sólhvörf óskar eftir deildarstjóra

· Leikskólinn Sólhvörf óskar eftir    
 leikskólakennara

· Leikskólinn Urðarhóll óskar eftir deildarstjóra

· Matráður óskast á hæfingarstöð fyrir fatlaða

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

 

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
Leitum að kraftmiklum sölustjóra fyrirtækjasölu
Sölustjóri heyrir undir framkvæmdastjóra fyrirtækjasölu.   
Hann leiðir starfsemi deildarinnar, ber ábyrgð á árangri og starfsemi  
hennar.  Sölustjóri stuðlar að faglegri og metnaðarfullri sölu og þjónustu  
í samræmi við markmið fyrirtækisins.

Starfssvið:
 Dagleg stjórnun sölu og þjónustu til fyrirtækja
 Fylgir eftir að settum markmiðum sé náð
 Hefur yfirsýn yfir helstu viðskiptavini og viðskiptasambönd 
 Skipuleggur sölu og þjónustu með það að markmiði að auka tryggð  

viðskiptavina og styrkja stöðu fyrirtækisins hjá núverandi viðskiptavinum
 Öflun nýrra viðskiptavina
 Ber ábyrgð á starfsmannamálum deildarinnar og hvatningu starfsfólks

Hæfniskröfur og persónulegir eiginleikar:
 Farsæl reynsla af sölu er skilyrði
 Reynsla af sölustjórnun kostur
 Hæfni í mannlegum samskiptum 
 Frumkvæði og drifkraftur
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Hjá A4 leggjum við metnað okkar í það að vera í fararbroddi á sviði skrifstofu-, skóla-, föndur- og hannyrðavara og við leggjum áherslu á 
góða og trausta þjónustu við viðskiptavini. Við erum stolt af því að geta boðið upp á heimsþekkt vörumerki sem eiga það sameiginlegt að 
vera öll í háum gæðaflokki.

 – Köllunarklettsvegi 10, 104 Reykjavík, sími 580 0000

Nánari upplýsingar um störfin veitir Jóhann Másson, 
johann@a4.is, s. 580-0000

Umsóknarfrestur er til 18. júní

Leitum að öflugum sölumanni í  fyrirtækjasölu
Starfssvið:

 Þjónusta við núverandi viðskiptavini
 Öflun nýrra viðskiptavina
 Heimsóknir og úthringingar
 Tilboðs- og samningagerð

Persónulegir eiginleikar
 Kraftur og frumkvæði
 Lausnahugsun og rík þjónustulund
 Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til hópvinnu
 Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum

15



| ATVINNA | 

Víðistaðakirkja í Hafnarfirði
auglýsir eftir organista/kórstjóra.

Starfssvið: Orgel- og hljóðfæraleikur við helgihald kirkjunnar, 
stjórn og þjálfun kirkjukórs, umsjón með hljóðfærum, skipulag 
tónlistarstarfs í kirkjunni og ráðgjöf þar að lútandi. Um er að 
ræða 85% starfshlutfall.

Hæfniskröfur: Góð menntun, færni og reynsla á sviði kirkjutón-
listar og kórstjórnunar, skipulagshæfileikar og lipurð í mannleg-
um samskiptum.

Umsóknir merktar  „Starfsumsókn” sendist til: 
Víðistaðakirkja Pósthólf 351, 220 Hafnarfirði. 
Umsóknarfrestur er til 28.júní 2013.
Viðkomandi hefði þurft að geta hafið störf í september.
Nánari upplýsingar veita Hjörleifur Þórarinsson formaður 
sóknarnefndar (sími 660 3707) og séra Bragi J. Ingibergsson  
(sími 894 7173 / 862 2161)

Sóknarnefnd Víðistaðakirkju

Framkvæmdastjóri veitusviðs

Samorka auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmda- 
stjóra hita-, vatns- og fráveitusviðs á skrifstofu sam-
takanna. 

Helstu verkefni:
• Umsjón með starfi fagráða umræddra veitusviða o.fl. 

hópa á vegum samtakanna
• Umsjón með vinnslu handbóka og tæknilegra tengi- 

skilmála
• Skipulagning og umsjón með framkvæmd námskeiða 

og funda
• Þátttaka í mótun stefnu um starfsumhverfi veitnanna 

og í samskiptum við ráðuneyti og opinberar stofnanir

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tæknimenntun á sviði bygginga eða véla og/eða  

önnur menntun sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvufærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta, Norðurlandamál 

einnig kostur
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Starfsreynsla hjá veitufyrirtæki er mikill kostur

Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra,  
Gústafs Adolfs Skúlasonar (gustaf@samorka.is),  
sem einnig veitir upplýsingar um starfið.
Umsóknarfrestur er til 14. júní nk., en gert er ráð 
fyrir að nýr starfsmaður hefji störf mánudaginn  
2. september. 

Samorka  −  www.samorka.is  −  Sími 588 4430

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

Skólaárið 2013 - 2014

Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
  Íþróttakennsla
  Íslenska á unglingastigi 
  Almenn kennsla á miðstigi
Hraunvallaskóli (590 2800 lars@hraunvallaskoli.is)
  Almenn kennsla á yngsta stigi (byrjendalæsi kostur)
Setbergsskóli 
  Sérkennsla (100%)
  Kennari með upplýsingatækni sem sérsvið
  Skólaliði
  Skólaliði í íþróttahús (baðvarsla) 
Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
  Almenn kennsla á yngsta stigi
  Þroskaþjálfi (afleysing í eitt ár)
Öldutúnsskóli (555 1546 (erla.gudjonsdottir@oldutunsskoli.is)
  Stærðfræði- og náttúrufræðikennsla á unglingastigi
  Tölvuumsjón

Allar upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar 
viðkomandi skóla.  Sjá einnig heimasíður skólanna.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2013. 

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

    Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

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 

Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en 
ekki skilyrði. Föst laun plús bónusar. 

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

STAY APARTMENTS
Við erum 12 hressir einstaklingar sem störfum 

saman á íbúðarhóteli með 60 íbúðum miðsvæðis 
í Reykjavik. Við erum að leita að yfirþernu annars 

vegar og sölumanni hins vegar.

Yfirþerna
Yfirþerna stjórnar 8 þernum og sér um allt skipulag 
varðandi þrifin. T.d. þrifaplan fyrir hvern dag, 
vaktaplan, innkaup, gæðastjórnun á þrifum og 
minniháttar viðhaldi. Góðir stjórnunarhæfileikar, 
samskiptahæfileikar, þekking á þrifum og sjálfstæði 
í starfi æskilegt. Góð laun í boði fyrir drífandi og 
ábyrgðafulla mannesku.

Sölumaður
Sölumaður í dagsferðir og í bílaleigubíla ásamt 
tilfallandi sölutengdum verkefnum. Einstaklingurinn 
kynnir sér þær dagsferðir sem eru í boði hjá 
ákveðnu fyrirtæki og hjá einni bílaleigu í bænum. 
Um er að ræða hlutastarf sem getur gefið góðar 
tekjur og sem getur þróast út í fullt starf við það að 
kynna Stay Apartments út á við. 

Vinsamlegast sendið umsóknir á 
halldor@stay.is 

fyrir 14. júní. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Meiraprófsbílstjórar  
og Steypudælumenn

 Óskum eftir starfskröftum á steypubíla og steypudælur.
 

Upplýsingar í S: 852-7758 (Bjarni) S: 660-8484 (Jói)  
eða  bjarnigudnason@hotmail.com

Forstöðumaður veitingasviðs og framhúss

* Yfirumsjón og ábyrgð með rekstri veitingasölu og framhúss
* Umsjón með innkaupum og daglegu uppgjöri
* Starfsmannahaldi og vaktaskipulagi
* Umsjón með dyravörslu og öryggisgæslu

Æskilegt er að umsækjendur hafi menntun í
veitinga- og þjónustustörfum og/eða marktæka reynslu af sambærilegu. Reynsla af
stjórnun starfsmannamála æskileg Áhersla er lögð á jákvæðni, færni og lipurð í
mannlegum samskiptum, skipulagshæfni, frumkvæði og faglegan metnað til
árangurs í starfi.

er til og með 18. júní nk.

veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er
frá kl. 13-15, á meðan á umsóknarferli stendur. Vinsamlega sendið starfsferilskrár
til ásamt viðeigandi gögnum.

Borgarleikhúsið óskar eftir að ráða forstöðumann veitingasviðs

Starfið felst í:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur Vinsamlega athugið að
fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ Starfsráðningum ehf.

Guðný Harðardóttir, gudny@stra.is

stra@stra.is

Borgarleikhúsið er aðsóknarmesta leikhús landsins og býður upp á
fjölbreytt úrval leiksýninga af ólíku tagi. Leikhúsið á í virku samtali við
samfélagið, er fjölsótt og iðandi af lífi allan ársins hring.

www.borgarleikhus.is

www.stra.is

www.borgarleikhus.is

www.stra.is
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Tónlistarkennari óskast  til starfa við Tónlistarskóla Vopnafjarðar.    
Leitað er eftir kennara, sem kennt getur á gítar, trommur og / eða 
blásturshljóðfæri.

Viðkomandi þarf  að geta hafið  störf við upphaf næsta skólaárs.
Um er að ræða mjög spennandi starf í áhugaverðu og barnvænu 
umhverfi, þar sem rík hefð er fyrir margvíslegu menningarlífi.

Laun eru skv. kjarasamningum F.Í.H.

Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður, Þorsteinn Steinsson, 
sveitarstjóri í síma 473-1300/896-1299.   
Netfang: steini@vonafjardarhreppur.is

Umsóknum skal skila á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps, Hamrahlíð 
15, 690 Vopnafjörður, eigi síðar en fimmtudaginn 27. júní nk.

Sveitarstjórinn Vopnafirði

Tónlistarkennari á 
Vopnafirði

Atvinnuráðgjafi 
Skagafjörður

SSNV atvinnuþróun óskar eftir að ráða fjölhæfan og metnaðar-
fullan einstakling í starf atvinnuráðgjafa.  Um er að ræða 
mjög fjölbreytt og spennandi starf sem gefur sjálfstæðum og 
skapandi einstaklingi möguleika á að þróast í starfi.  Starfs-
stöð atvinnuráðgjafans verður á Sauðárkróki.Um er að ræða 
ráðningu til eins árs með möguleika á framlengingu.

Starfssvið:
• Samstarf með fyrirtækjum, stofnunum, einstaklingum og   
 sveitarfélögum að atvinnuþróun, nýsköpun og ýmsum öðrum   
 verkefnum á svæðinu.
• Aðstoð við gerð úttekta, áætlana og önnur verkefni sem lúta   
 að hagsmunum atvinnulífs og búsetuskilyrðum á Norðurlandi   
 vestra
• Þátttaka í samningsbundnum verkefnum og samstarfi innan   
 lands og utan að þróunarverkefnum.
• Undirbúningur nýrra verkefna og viðburða og ýmis önnur   
 störf sem tengjast starfsemi SSNV atvinnuþróunar og  
 rekstrareininga í landshlutanum. 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð þekking, innsæi og áhugi á atvinnumálum og búsetu  
 skilyrðum á landsbyggðinni.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku, kunnátta í fleiri   
 tungumálum er kostur.
• Frumkvæði, metnaður og hagnýt starfsreynsla.

SSNV atvinnuþróun hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um 
starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2013.

Nánari upplýsingar veitir Jón Óskar Pétursson framkvæmda-
stjóri SSNV, sími 455 2510, netfang: ssnv@ssnv.is.

Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá til Samtaka 
sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, B.t. Jóns Óskars Péturs-
sonar, Höfðabraut 6, 530 Hvammstanga  merktar:   
„Atvinnuráðgjafi – Skagafjörður“    

SSNV atvinnuþróun í eigu sveitarfélaga á  Norðurlandi vestra.  
Meginhlutverk SSNV atvinnuþróunar er að sinna almennri ráðgjöf á 
sviði viðskipta- og atvinnumála til fyrirtækja, stofnana og einstaklinga, 
ásamt því aðstoða fyrirtæki og aðila sem hyggjast hefja atvinnu-
rekstur. Atvinnuráðgjafar aðstoða einnig við greiningu þörf fyrir frekari 
sérfræðiaðstoð og veita upplýsingar hvar slíka aðstoð er að fá. SSNV 
atvinnuþróun er  tengiliður  milli tækni- og þjónustustofnana og þeirra 
sem starfa að atvinnurekstri og atvinnumálum á Norðurlandi vestra. 
SSNV atvinnuþróun skipuleggur námskeiðahald og aðra fræðslu-
starfsemi og stuðlar að aukinni samvinnu fyrirtækja.

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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F.h.  Reykjavíkurborgar, er óskað eftir tilboðum í:

Endurskoðun ársreikninga fyrir Reykjavíkurborg og B-
hluta fyrirtækja borgarinnar - EES útboð nr. 12938.

Innkaupadeild Reykjavíkurborgar, fyrir hönd Reykjavíkurbor-
gar og B-hluta fyrirtækja borgarinnar, óskar eftir tilboðum 
í endurskoðendaþjónustu ársreikninga og könnunar árs-
hlutareikninga fyrir Reykjavíkurborg vegna reikningsáranna 
2013 til og með 2017. 
Tímabilið sem útboðið nær til eru reikningsárin 2014 til og 
með 2017 fyrir A-hluta og    samstæðu Reykjavíkurborgar en 
reikningsárin 2013 til og með 2017 fyrir fyrirtæki í B-  hluta.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Sælgætisgerð til sölu.

Vegna sérstakar aðstæðna er Sælgætisgerð Akureyrar til 
sölu,. Helsta framleiðsla fyrirtækisins eru kókosbollur, rís / 
buff borgarar, bananstangir, froskar auk nýrra vörutegunda. 
Erum með samninga við helstu stórmarkaðina. Verksmiðjan 
er staðsett á Akureyri en ekki er mikið vandamál að flytja 
hana á milli landshluta.  

Mikil tækifæri framundan. Verðhugmynd 15.000.000

Uppl í síma 775 3200 eða á netf. runartumi@simnet.is

ARNARHVOLL OG GAMLA  
HÆSTARÉTTARHÚS. 

VIÐGERÐIR OG ENDURBÆTUR UTANHÚSS
FORVAL NR. 5090922-A

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. fjármála- og efnahags- 
ráðuneytisins, efnir til forvals vegna fyrirhugaðs útboðs 
á viðgerðum og endurbótum á ytra byrði Lindargötu 1-3, 
Arnarhvols og gamla Hæstaréttarhúss.

Hér er um að ræða forval þar sem umsækjendur verða 
valdir úr með tilliti til hæfni og reynslu (hæfi). Gerðar 
eru kröfur um hæfi umsækjenda í forvali sem taldar eru 
nauðsynlegar til þess að bjóðendur í lokuðu útboði geti un-
nið verkefnið á fullnægjandi hátt. Einnig verður tekið tillit til 
umsagna fyrri verkkaupa um umsækjendur. Um er að ræða 
viðgerðir og endurbætur á byggingum með byggingar- 
sögulegt, menningarlegt og listrænt gildi, sem að hluta til 
falla undir vernd húsafriðunarnefndar. Í megin atriðum felst 
verkið í að skipta um svo til alla glugga og hurðir í báðum 
húsum, gera við steypu og múr, endursteina hvort hús um 
sig í heild og gera við og endurnýja þök beggja húsa.

Forvalsgögn verða til sýnis og afhendingar hjá Fram- 
kvæmdasýslu ríkisins, Borgartúni 7A, 105 Reykjavík frá og 
með þriðjudeginum 11. júní 2013, opnunartími 8:30 - 16:00.

Skilafrestur umsókna hjá Framkvæmdasýslu ríkisins,  
Borgartúni 7A, 105 Reykjavík er til kl. 16:00 þann 25. júní 
2013.

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS 

FORVAL

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur: Ferskur, frystur fiskur og unnar  
 fiskvörur - EES útboð nr. 13056.

• Borgartún – Endurnýjun. Snorrabraut að Sóltúni,  
 útboð nr. 13058.

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

Innkaupadeild

ÚTBOÐ 
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir 

tilboðum í verkið :
 „MALBIKSYFIRLÖGN ÁRBORG 2013“.

Verklok eru 15 ágúst 2013.

Verkið felur í sér malbiksyfirlagnir á Selfossi og Eyrarbakka.

Helstu magntölur eru:
 - Malbik 10.040 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
mánudeginum 10. júní 2013.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í 
verkið skulu hafa samband við Verkfræðistofu Suðurlands 
í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið utbod@
verksud.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang 
og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila á Verkfræðistofu Suðurlands, Austur-
vegi 1-5, 800 Selfoss (2.hæð gengið inn á austurhlið) fyrir  
kl. 11:00 mánudaginn 24 júní 2013, en þá verða þau opnuð 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

AUGLÝSING UM ÚTBOÐ
Umhverfissvið Mosfellsbæjar, óskar eftir tilboðum í verkið: 

Tunguvegur
Skeiðholt - Kvíslartunga

Um er að ræða gatnagerð frá Skeiðholti að Kvíslartungu, 
brýr yfir Varmá og Köldukvísl, hringtorg við Skeiðholt og 
undirgöng undir Skeiðholt. 

Helstu magntölur:
• Lengd Tunguvegar 1.000 m
• Gröftur 30000 m3
• Fyllingar 29700 m3
• Malbik 12500 m2
• Steypa 500 m3

Verkinu er skipt í 2 áfanga. Verklok fyrri áfanga, gatnagerð 
og brýr 15. nóvember 2013. Heildarverklok, hringtorg og 
undirgöng við Skeiðholt ásamt lokafrágangi 1. júlí 2014.
Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í afgreiðslu bæjar-
skrifstofu Mosfellsbæjar frá og með þriðjudegi   
11. júni 2013. Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en 
þriðjudaginn 25. júní 2013 kl. 11:00.

Rannsókna- og þróunarsjóður 
Skipulagsstofnunar

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr rannsókna- og 
þróunarsjóði Skipulagsstofnunar. 

Á heimasíðu stofnunarinnar http://www.skipulagsstofnun.
is/skipulagsstofnun/rannsokna-og-throunarsjodur-skipu-
lagsstofnunar/ er að finna umsóknareyðublað og nánari 
upplýsingar um sjóðinn sem í ár mun veita 3-5 styrki, 
samtals að upphæð allt að 5 milljónir króna. 

Umsóknum þarf að skila til Skipulagsstofnunar fyrir  
1. ágúst 2013 og ákvörðun um styrki til einstakra verkefna 
verður tekin fyrir 1. október 2013.

Skipulagsstofnun
Útboð nr. 20143

Reykjaheiðarvegur – 2.áfangi
Höskuldsvatn - Höfuðreiðarmúli

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum  í endurbætur 

og uppbyggingu á 2. áfanga Reykjaheiðarvegar 

frá Höskuldsvatni að Höfuðreiðarmúla samkvæmt 

útboðsgögnum nr. 20143. Um er að ræða 8,2 

km. langan vegarkafla og er verkið að mestu 

lagfæring og endurbygging á núverandi vegi. Í 

þessum verkáfanga er gert ráð fyrir að ljúka vinnu 

við fyllingar og neðra burðarlag.

Helstu magntölur eru: 
Fyllingar:  33.200 m3   

Fláafleygar:  13.500 m3

Neðra burðarlag: 36.500 m3

Frágangur fláa: 68.000 m2     

  

Verkinu skal að fullu lokið 1. nóvember 2013.  

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef 

Landsvirkjunar, http://utbod.lv.is , frá og með 

mánudeginum 10. júní 2013.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 
þriðjudaginn 25. júní 2013.  

Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin 

upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 

óska.

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:
KLETTASVÆÐI-Hæðarskil lóða

og
SLIPPASVÆÐI-Gatnagerð og sjósetningarrampi

Á Klettasvæðinu skal lagfæra lóðaskil milli
Klettagarða og Köllunarklettsvegar.

Á Slippasvæði Vesturhöfn skal fjarlægja
jarðvegshauga, undirbyggja og malbika Slippaslóða
og undirbyggja og malbika sjósetningarrampa.

Umfang verks:
Klettasvæðið:

 Ýmis jarðvinna, samtals um 5.700 m3

    Slippasvæðið :
 Ýmis jarðvinna, samtals um 3.000 m3

 Malbikun 500 m2

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 11. júní n.k. Gjald fyrir útboðsgögn er
5000 kr.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf.,
Tryggvagötu 17, fyrir klukkan 11:00, þriðjudaginn
25. júní 2013. Tilboð verða opnuð á sama stað og
tíma.

Verklok eru áætluð í byrjun okt. 2013.
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