
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Ísfell er eitt öfl ugasta fyrirtæki á sviði veiðarfæraþjónustu á Íslandi. 
Fyrirtækið rekur alhliða heildsölu með útgerðar-, björgunar- og rekstrarvörur 
að Óseyrarbraut 28 í Hafnarfi rði. Að auki rekur Ísfell veiðarfæragerðir á 
sex stöðum á landinu undir nafninu Ísnet. Sterk staða fyrirtækisins markast 
helst af góðu úrvali af gæðavörum, áreiðanleika gagnvart viðskiptavinum 
og frábæru starfsfólki með góða þekkingu á sviði veiðarfæra, útgerðar-, 
björgunar- og rekstrarvörur. 
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www.alcoa.is

Leiðtogi framleiðsluteyma í skautsmiðju

Alcoa Fjarðaál

 

| ATVINNA | 

Eldhús – Eldhús
Matsölustaðurinn Hjá Dóra í Mjódd óskar eftir að ráða 
starfskraft vanan eldhússtörfum og afgreiðslu á heitum 

mat.  Snyrtimennska og íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar í s. 557 3910 eða á staðnum mán- föst.
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Verkfræðingur / tæknifræðingur

Set ehf. er plastiðnaðarfyrirtæki sem 
leggur áherslu á lagnir og lagnakerfi og 
er með hátt tæknistig og afar fjölbreytta 
framleiðslu- og þjónustulínu. 

Set þjónar íslenskum orku-, bygginga- og 
fyrirtækjamarkaði, stundar útflutning og 
rekur verksmiðju í Þýskalandi, Set Pipes 
GmbH.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má 
finna á heimasíðu þess www.set.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

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 15. desember n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf. ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Vilt þú ganga til liðs við TM snillinga?

TM auglýsir laust starf tjónamatsmanns í ökutækjatjónum

Starfssvið:
 • Almenn afgreiðsla ökutækjatjóna
 • Tjónamat og svörun skoðana til viðgerðaraðila
 • Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og samstarfsaðila
 • Gagnaöflun og útreikningar tjónskostnaðar

Hæfniskröfur
 • Menntun og reynsla á sviði bílgreina
 • Reynsla og þekking á Cabas tjónamatskerfinu
 • Góð almenn tölvukunnátta ásamt góðri íslenskukunnáttu
 • Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið vel í hópi og undir álagi

Einstaklingar sem hafa til að bera frumkvæði, kraft og útsjónarsemi ásamt framúrskarandi samskipta-
hæfileikum og þjónustulund eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. desember n.k. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið starf@tm.is. 
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.  

Högni Guðmundsson, forstöðumaður ökutækjatjóna, (hogni@tm.is) veitir frekari upplýsingar  um starfið.

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er markmið okkar að viðskiptavinir upplifi í öllum 
samskiptum sínum við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á 
hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu og snögga úrlausn sinna mála hvort sem er við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum 
eða greiðsluþjónustu.

Tryggingamiðstöðin     Síðumúla 24     Sími 515 2000     tm@tm.is     www.tm.is

Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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Do you want to provide a clear view of the sky?

Tern Systems is a worldwide provider of mission critical 
Air Traffic Management solutions.

We are taking on additional international projects and seek 
motivated and skilled individuals for the following positions:

Tern Systems is a subsidiary of Isavia and provides systems to customers in Europe, North Africa, East Asia and Southeast Asia, see www.tern.is.
For further information, contact Tómas Davíð Þorsteinsson, General Manager of Tern Systems, on 525-0500 or at tomas@tern.is.  
All applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.

Test Engineer 

Qualifications include:
experience in implementing effective test 
procedures, 
ability to coordinate and plan software test 
activities,
excellent problem solving skills,
ability to work in a collaborative, team 
oriented environment,
strong verbal and written communication 
skills,
5+ years in software testing,
ISTQB certification or equivalent prefered
university degree prefered.

Project Manager

Qualifications include:
technical knowledge and experience with 
software development lifecycle,
knowledge and experience with Agile,
excellent communication and writing skills,
ability to effectively present status and issues 
to project stakeholders,
detail-oriented with the ability to handle and 
prioritize multiple concurrent projects,
ability to work in a team-oriented, 
collaborative environment,
PMP (Project Management Professional) 
certification or equivalent,
+5 years project management in software 

development

Software Engineer

Qualifications include:
strong object oriented programming skills, 
ideally with C++,
design and analysis experience,
software unit testing experience,
excellent problem solving and configuration 
management skills,
experience with Linux distributions,
ability to work in a collaborative, team 
oriented environment,
highly motivated and passionate for 
delivering quality code,
3+ years in software development,
degree in computer science or in an 

equivalent field.

www.tskoli.is

kennarar óskast
í Tækniskólann, skóla atvinnulífsins, á vorönn 2014. 

• Enska, heil staða vegna afleysinga á vorönn
• Eðlisfræði, hálf staða á vorönn
• Stærðfræði, hálf staða á vorönn.
 
Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Kolbeinsdóttir, 
skólastjóri Tæknimenntaskólans, í síma 514 9301 
og í tölvupósti, kk@tskoli.is.
 

TæknimenntaskólinnSkipstjórnarskólinn Véltækniskólinn

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans og KÍ. 
Umsóknarfrestur er til 8. desember. Umsóknir sendist á bg@tskoli.is. 

Kennari í faggreinum skipstjórnar.
Skipstjórnarmenntun og reynsla nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veitir Vilbergur Magni  
Óskarsson, skólastjóri Skipstjórnarskólans,  
í síma 514 9551 og í tölvupósti, vmo@tskoli.is.

Kennari í vél- og raftæknigreinum.
Við leitum að kennara með menntun í vél- 
tæknifræði eða raftæknifræði.

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson, 
skólastjóri Véltækniskólans, í síma 822 2354  
og í tölvupósti, egu@tskoli.is.

Framúrskarandi 
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Vörubílstjóri / Kranamaður
Eykt ehf óskar eftir vönum bílstjóra á
vörubíl með krana til starfa sem fyrst
vegna verkefna fyrirtækisins.

Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar.  eykt@eykt.is
undir „Atvinna“  fyrir 5. desember næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Pétur Einarsson
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma  822-4437

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 

SölumaðurSölumaður
Fjölskyldu- og félagssvið Reykjanesbæjar óskar að ráða forstöðu-
mann íbúðakjarna á heimilum fatlaðs fólks sem 
nýtur sólarhringsþjónustu. 

Ábyrgð 
Forstöðumaður 
-  ber ábyrgð á að íbúum sé veitt sú þjónusta og stuðningur sem  
 þeir þarfnast í daglegu lífi. 
-  stendur vörð um réttindi íbúa ásamt því að að efla möguleika  
 þeirra til virkrar þátttöku í samfélaginu.
-  ber ábyrgð á daglegum rekstri íbúðakjarnans. 
-  annast starfsmannahald með öllu sem því tilheyrir. 
-  er í samstarfi við aðra þjónustuaðila eftir því sem við á.

Hæfniskröfur
-  Menntun á sviði þroskaþjálfafræða, sálfræði-, félagsvísinda- 
 eða menntasviði.
-  Þekking og reynsla í málefnum fatlaðs fólks.
-  Reynsla af stjórnun og mannaforráðum.
-  Góð færni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 12. desember. 
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknum skal skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar 
http://reykjanesbaer.is

Upplýsingar veitir Sigríður Daníelsdóttir í síma 421 6700 eða á 
netfanginu sigridur.danielsdottir@reykjanesbaer.is

ATVINNA
STAÐA FORSTÖÐUMANNS HJÁ FJÖLSKYLDU- OG FÉLAGSSVIÐI 

Lagerstjóri
Við leitum nú að áhugasömum og drífandi aðila með 

gott auga fyrir skipulagi til starfa sem lagerstjóri.
 
Starfssvið
• Ábyrgð á allri daglegri starfsemi lagers auk  
 skipulagningu lagers 
• Umsjón með vörumóttöku og tiltekt pantana
• Umsjón með birgðahaldi
 
Hæfniskröfur
• Nákvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum
• Frumkvæði og góð skipulagshæfni 
• Lyftarapróf
• Góð almenn tölvuþekking
• Reynsla og þekking á lagerhaldi er kostur

Umsóknir sendist á netfang jarni@olafsson.is, eða á 
heimilisfangið Jóhann Ólafsson & CO merkt Jóni Árna 
Krókháls 3 110 Reykjavík, fyrir 16. desember 2013.
 
Öllum umsóknum verður svarað.

Jóhann Ólafsson & Co. er leiðandi aðili í sölu og þjónustu á ljósa-
perum, lýsingarbúnaði og tengdum vörum frá OSRAM, SITECO, 
TRAXON o.fl. Nánari upplýsingar um fyrirtækið: www.olafsson.is

Menningar- og ferðamálasvið auglýsir tvær tímabundnar stöður 

Verkefnastjóri – Menningarkort og safnbúðir menningarstofnana Reykjavíkur
og 

Verkefnastjóri – Gestakort Reykjavíkur og kynning á menningarstofnunum 
Reykjavíkur gagnvart ferðaþjónustuaðilum

Nánari upplýsingar um stöðurnar ásamt kröfum sem gerðar eru til umsækjenda er unnt að  
finna á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/laus-storf 

Menningar- og ferðamálasvið

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember nk.  Umsóknir skulu sendar á vef 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

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

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra menningarstofnanir  
Reykjavíkurborgar, Borgarbóksafn Reykjavíkur, Listasafn Reykjavíkur, Minjasafn Reykjavíkur, Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Menningarmiðstöðin Gerðuberg  
og Viðey. Höfuðborgarstofa sinnir ferða- og markaðsmálum og sér um framkvæmd ýmissa stórra borgarhátíða.

 

PIPA
R

\TBW
A

· SÍA
 · 1335

41

Aðjúnkt 

Við námsbrautina er boðið upp á grunn- og 
framhaldsnám á fræðasviði land- og 
ferðamálafræði. Átta akademískir starfsmenn 
starfa við námsbrautina og eru nemendur um 400.

Hæfniskröfur:
Meistarapróf er krafa, æskilegt er að hafa einnig 
lokið doktorsprófi í landfræði, ferðamálafræði eða 
skyldum greinum

Haldgóð reynsla af kennslu á háskólastigi

Hæfni til að kenna á fræðasviðum land- og 
ferðamálafræðinnar
 

Laust er til umsóknar 100% starf aðjúnkts við námsbraut í land- og ferðamálafræði 
í Líf- og umhverfisvísindadeild.

Ráðið verður í starfið tímabundið til eins árs með 
möguleika á framlengingu til árs. 

Umsóknarfrestur er til 9. desember næstkomandi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Þór 
Jóhannesson, lektor og varaformaður námsbrautar 
í land- og ferðamálafræði, netfang: gtj@hi.is.

Sjá nánar á wwww.hi.is/laus_storf

við Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands
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Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. desember.

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

Starfssvið
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi fyrirtækisins
• Skilagreinar, uppgjör, afstemmingar og þátttaka í
   áætlanagerð
• Greining fjárhagsupplýsinga
• Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Víðtæk reynsla af sambærilegu starfi
• Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði
• Góð enskukunnátta
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
• Nákvæm og öguð vinnubrögð

Stórt sjávarútvegsfyrirtæki 
óskar að ráða aðalbókara

Öflugt verktakafyrirtæki óskar eftir að ráða verk- eða tæknifræðing með reynslu af jarðvinnu- og 
veituverkefnum. Um áhugaverð verkefni er að ræða bæði hér á landi og í Noregi.

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. desember. 

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

Hæfniskröfur
 • Menntun á sviði verk- eða tæknifræði
 • Reynsla af jarðgangagerð er kostur
 • Stjórnunar- og rekstrarreynsla er kostur
 • Reynsla af tilboðsgerð
 

Verkefnastjóri

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Góð enskukunnátta
 • Góð kunnátta í Norðurlandamáli

NextCODE leitar að öguðu og sjálfstæðu hugbúnaðarfólki í hæsta gæðaflokki til 
að taka þátt í þróun lausna sem geta stökkbreytt heilbrigðisþjónustu á heimsvísu.

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is. Umsóknum skal 
fylgja ítarleg ferilskrá ásamt 
fylgiskjölum. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. desember. 

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

NextCODE Health er alþjóðlegt fyrirtæki með starfsstöðvar í Cambridge (Boston) og hjarta 
Reykjavíkur sem stefnir að því að verða í fremstu röð. NextCODE byggir starfsemi sína að hluta 
til á grunni hugbúnaðarlausnar sem þróuð var af deCODE genetics yfir 16 ára tímabil og er fær 
um að greina gríðarstór gagnasöfn flókinna erfðamengja. NextCODE býður viðskiptavinum 
sínum meðal annars að greina stökkbreytingar í erfðamengi sjúklinga, til að flýta fyrir og bæta 
sjúkdómsgreiningar og meðferð sjúkdóma. 

Vefforritarar

Hæfniskröfur
• Umtalsverð þekking á HTML5, 
   CSS3, JavaScript og JQuery er 
   nauðsynleg. 
• Góð þekking á Ruby-On-Rails 
   vefþróunarkerfinu og haldgóð 
   reynsla af vensluðum gagna-
   grunnum (RDBMS).
• Gott auga fyrir uppsetningu á   
   fallegum og skilvirkum vefviðmótum.
• Þekking á PhotoShop og/eða for-
   ritunarsöfnum (library) til að setja 
   fram tölulegar upplýsingar er æskileg.

Java forritarar

Hæfniskröfur
• Umtalsverð reynsla af forritun í  
   Java eða Scala.
• Haldgóð þekking á gagnagrunnum 
   (SQL) og hugbúnaðargerð í tengslum 
   við vinnslu á miklu magni gagna.  
• Reynsla af notkun þróunarverkfæra á 
   borð við Eclipse er nauðsynleg.
• Reynsla af notkun reikniklasa 
   (t.d. PBS, SunGrid engine eða 
   Hadoop) er gagnleg.

Vöruþróun á hugbúnaðarsviði

Helstu verkefnin á þessu sviði eru þarfa-
greining, skjölun, gæðastjórnun og prófanir.  

Hæfniskröfur
• Reynsla af verkefnum tengdum vöruþróun 
   á hugbúnaði.  
• Reynsla og þekking á upplýsingatækni er 
   nauðsynleg. Góð innsýn og áhugi á líffræði 
   (erfðafræði) er mikill kostur. 
• Reynsla af prófunum á hugbúnaði.  
   Hugbúnaður NextCODE þarf að styðja 
   CLIA/CAP gæðastaðla.

Hjá NextCODE býðst spennandi tækifæri til að starfa hjá framsæknu fyrirtæki með alþjóðlega starfsemi. Starfsstöð ofangreindra
starfa er í Reykjavík. Forstjóri NextCODE Health á Íslandi er Björn Zoëga.
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Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 | Fax 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Sími 535-5510 | Fax 535 5501

SÉRFRÆÐINGUR - FERÐAMÁLASTOFA
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Helstu verkefni:

• Aðstoð við uppfærslur á viðmiðum og  

fylgigögnum VAKANS 

• Úttekt á ferðaþjónustufyrirtækjum sem eru  

í VAKANUM

• Úrvinnsla gagna

Menntunar- og hæfniskröfur:

• B.S. próf í ferðamálafræði, hótelfræði eða 

sambærileg menntun t.d. á sviði gæðamála

• Þekking og reynsla innan ferðaþjónustunnar 

nauðsynleg, sérstaklega hótel- og veitingageirans  

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góðir samskiptahæfileikar, frumkvæði og  

sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 20. desember n.k. og er 

óskað eftir því að viðkomandi einstaklingur geti hafið störf 

sem fyrst, í síðasta lagi 1. febrúar 2014. Umsóknir með 

upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast með 

tölvupósti á netfangið upplysingar@ferdamalastofa.is 

eða á skrifstofu Ferðamálastofu Strandgötu 29, 

600 Akureyri merktar VAKINN.  Ekki er um sérstök 

umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum verður 

svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verð tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elías Bj. Gíslason 

forstöðumaður skrifstofu Ferðamálastofu á Akureyri. 

Upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að finna á 

www.ferdamalastofa.is.

Ferðamálastofa leitar eftir sérfræðingi til starfa á starfsstöð sinni á Akureyri.  
Um er að ræða 100% starf til tveggja ára með möguleika á framlengingu.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna

Leitað er að einstaklingi með brennandi áhuga á atvinnugrein í örum vexti og löngun  
til að takast á við sérfræðiverkefni á sviði gæðamála innan ferðaþjónustunnar.

BIFVÉLAVIRKI 
ÓSKAST
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
bifvélavirkja til að annast almenna 
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu. 
Sumarstarf kemur til greina.

Hæfniskröfur:

Ekki sækja um ef þú ert:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Ekki faglærður bifvélavirki

Fúll á móti

Átt erfitt með að umgangast fólk

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 16. desember 2013

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði verk

fræði-, umhverfis- eða viðskipta-
yfræði skilyrði.

• Sjálfstæð vinnubrögð.
• Nákvæmni.
• Samskiptahæfileikar og færni til 

að starfa í hóp.
• Góða kunnáttu á Excel.
• Góð enskukunnátta.

Starfssvið
• Innleiðing ISO 14001.
• Umsjón með grænu bókhaldi.
• Þjónustustjórnun á umhverfis-

sviði.
• Eftirlit með umhverfiskerfum.

Við bjóðum
• Fjölbreytt verkefni.
• Tækifæri til símenntunar og starfs

þróunar.
• Gott starfsumhverfi.
• Vel samkeppnishæf laun.

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins,
með starfsemi á 5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í
Kanada. Starfsmenn eru um 70 talsins með dótturfélagi. Hringrás endurvinnur
ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í verðmætt
hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning.
Þannig stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun gjaldeyristekna.
Umsóknir sendist á starf@hringras.is fyrir 15. desember næstkomandi.r

Sérfræðingur á sviði umhverfisstjórnunnar

Lyfjaver leitar að  
starfsmanni í lyfjapökkun
Lyfjaver ehf var stofnað árið 1998 og er leiðandi fyrirtæki  
í vélskömmtun lyfja á Íslandi. Við leitum að liðsmanni.

Starfsmaður í vélasal
Um er að ræða starf við lyfjaskömmtunarvélar í  
framleiðleiðsluhluta Lyfjavers á Suðurlandsbraut.  
Mikil áhersla er lögð á hreinlæti og öguð vinnubrögð 
samkvæmt gæðaferlum. Vinnutími er 8:30-16:45 en  
viðkomandi þarf að geta unnið yfirvinnu þegar þess er 
þörf. Starfið er fjölbreytt og krefst þess að starfsmaðurinn 
geti tileinkað sér vinnuferla og nýja hluti.

Starfsvið
• Umsjón og eftirlit með skömmtunarvélum
• Eftirlit með framleiðslunni (lyfjaskömmtunarrúllum)
• Skráning gagna samkvæmt gæðaferlum
• Viðhald og þrif á vélum og vélasal

Hæfniskröfur
• Iðnmenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og sveigjanleiki
• Hreint sakavottorð
• Umsækjandi þarf að hafa náð a.m.k. 25 ára aldri

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Fyrirspurnir um starfið og umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
sendar á netfangið alli@lyfjaver.is fyrir 7. desember n.k.

YFIRVÉLSTJÓRI FRAKKLANDI
EURONOR

Yfirvélstjóri
Euronor óskar eftir að ráða yfirvélstjóra á einn frystitogara 
og einn ísfisktogara.  Um framtíðarstarf er að ræða

Umsóknir berist til Jóhannesar Þorvarðarsonar
joivarda@euronor.org

Hæfniskröfur
•   Skilyrði að geta unnið sjálfstætt
•   Réttindi VF I eða VF II
•   Góð enskukunnátta
•   Snyrtimennska 
•   Hæfni í mannlegum samskiptum
•   Reglusemi skilyrði

Euronor er útgerðarfyrirtæki sem 
rekur 2 frystitogara með 2990 HP 
aðalvél og 4 Ísfisktogara með 
2000-2400 HP aðalvél. Útgerðin 
er staðsett í Boulogne Sur Mer í 
Norður Frakklandi.  Veiðar eru mest 
stundaðar á ufsa í Norðursjó en 
einnig eru einhverjar veiðiheimildir af 
þorski í Barentshafi. 
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Gallery Restaurant – Hótel Holti
auglýsir eftir bókara í 70-100% stöðu.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í janúar 2014.
Starfssvið: 
Starfið felst í bókhalds, launavinnslu, afstemmingum 
og frágangi bókhald til uppgjörs. Viðtæk reynsla af 
bókhaldi og launavinnslum er nauðsynleg ásamt 
góðum skilningi á löggjöf er varðar umfangsefniðgóðum skilningi á löggjöf er varðar umfangsefnið.

UmUmsósóknknirir s senendadastst á á u umsmsokokninir@r@hoholtlt.i.is.s. 
Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2013.

Menntun, reynsla og hæfni: 

•   Viðskipta og/eða bókhaldsmenntun 
     eða önnur sambærileg menntun æskileg.

p gp g

•• ReReynynslslaa afaf s skrkrififststofofuvuvininnuu, , bókhaldi 
     og/eða rekstri.

yy

•   Góð almenn tölvukunnátta ( (WWo drd, EEx lel, OOutltloook)k).

•   Nákvæmni og vandvirknii nauððsynlleg. 

• Frumkvæði og sjálfst ðæðii íí tstarfifi.

•   Þekking á ÓÓPUSallt bókhald kskerfifi 
     og g DK launakerfi æskileg.

gg

•   Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

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

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur - Fjármálainnviðir

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi 14. desember næstkomandi.
Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hæfnikröfur

og reynslu á vettvangi greiðslumiðlunar, einkum og sér 
í lagi á vettvangi greiðslukorta og erlendrar greiðslu-
miðlunar.

á innbyrðis tengslum innviða /kerfa á sviði greiðslu-
miðlunar og vera kunnugur fjármálakerfinu og samspili
Seðlabankans við það.

riti.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst. 

Fjármálainnviðir hafa með höndum yfirsýn og eftirlit með kerfislega þýðingarmiklum fjármálainnviðum/greiðslukerfum 
annars vegar og kerfisstjórn/rekstur kerfislega þýðingarmestu fjármálainnviða landsins, stórgreiðslu- og jöfnunarkerfisins. 

-
banka Íslands.

-
kortamarkað, uppbyggingu og skipulag erlendrar greiðslumiðlunar, úttektir innviða/kerfa, kostnaðargreining á vettvangi 
greiðslumiðlunar og skrif í rit bankans. 

Hitastýring hf. er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu,
uppsetningu og þjónustu á hita- og loftræstikerfum, kælikerfum  
fyrir tölvu og tæknirými, rakakerfum, hússtjórnarkerfum og  
ýmiskonar iðnaðarsjálfvirkni.

Óskum eftir að ráða  
Kælivélamann

Rafvirkja
Starfssvið:
•    Reglubundið eftirlit loftræsti- og kælikerfa
•    Uppsetning á loftræsti- og kælikerfum
•    Viðhald og þjónusta

Menntunar- og hæfniskröfur:
•    Menntun á sviði kælitækni og/eða rafvirkjun
•    Reynsla af vinnu við kælibúnað æskileg
•    Sjálfstæði í vinnubrögðum
•    Almenn tölvukunnátta
 
Nánari upplýsingar gefur Helgi Sverrisson                                        
sími: 552-2222  netfang: helgi@hitastyring.is

Bjarkarás
Vinna og Virkni

Starfsmaður óskast til starfa í 100% starf, um er að ræða 
tímabundna afleysingu í veikindum. Vinnutíminn er frá 
8.30-16.30 og staðsetning er Stjörnugróf 9. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara 
samkomulagi.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið fólk með 
fötlun og tekur starfsmaður þátt í fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp í 
skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 414-0540  
og Heba Bogadóttir í síma 414-0560 á virkum dögum. 
Atvinnumsókn sendist á essy@styrktarfelag.is. 
Upplýsingar um félagið má nálgast á heimasíðu þess 
www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum  
Áss styrktarfélags og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Umsókn og starfsferilskrá sendist á contact@encounter.is. Með allar umsóknir verður farið 
sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknarfrestur er til 9. desember.

Ferðaráðgjafi
Ferðaskrifstofan Iceland Encounter leitar að ferðaráðgjafa í fullt starf. 

Iceland Encounter  er staðsett í miðbæ Reykjavíkur og býður uppá 
vandaðar, sérsniðnar ferðir um Ísland.

Helstu verkefni:
 Sala og skipulagning á ferðum um Ísland.
 Gerð ferðagagna.
 Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
 Reiprennandi töluð og skrifuð enska.
 Þekking á ferðaþjónustu, staðarháttum

 á Íslandi og reynsla af ferðalögum 
 innanlands.

 Mjög góð kunnátta  á Word, Excel og Outlook 
 Framúrskarandi samskiptahæfni 

 og þjónustulund.
 Nákvæm vinnubrögð, sjálfstæði 

 og frumkvæði.
 Háskólamenntun er æskileg.

www.encounter.is



| ATVINNA | 

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í gigtlækningum. 
Starfið veitist frá 15. mars 2014 eða eftir samkomulagi.
Stefnt er að því að um fullt starf verði að ræða en starfshlut-
fall getur þó verið samkvæmt nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinna á legu-, dag- og göngudeild gigtlækninga
» Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala
» Þátttaka í vaktþjónustu gigtarlækna
» Þátttaka í almennum lyflækningum sem fer fram að hluta á

bráðalyflækningadeild
» Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi
» Þátttaka í vinnu í gagnagrunn líftæknilyfja á gigtardeild

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum

og gigtlækningum
» Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum og

gigtlækningum
» Reynsla í kennslu og rannsóknarvinnu
» Góðir samskiptahæfileikar

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.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2014.
» Upplýsingar veitir Kristján Steinsson, yfirlæknir, netfang

krstein@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,

reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, Kristjáni Steinsyni, yfirlækni gigtlækninga,
LSH E7 Fossvogi.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir
einnig á þeim.

» Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

GIGTLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir

Laus eru til umsóknar störf sjúkraþjálfara á Landspítala.
Aðsetur og starfshlutfall eru eftirfarandi;
Sjúkraþjálfun Fossvogi, 80% starf sem veitist frá 15. des.
2013 og 80% afleysingastarf sem veitist frá 1. jan. 2014 til
31. des. 2015.
Sjúkraþjálfun Grensási, 80% starf sem veitist frá 1. jan.
2014 og 100% afleysingastarf sem veitist frá 1. jan. 2014
til 31. ágúst 2014.

Sjúkraþjálfun í Fossvogi sinnir bráðadeildum og göngu-
deildum með gæsluvöktum á kvöldin og um helgar.

Sjúkraþjálfun á Grensási sinnir fjölbreyttri og sérhæfðri 
endurhæfingu sjúklinga m.a. með skaða í miðtaugakerfi, 
fjöláverka og aflimanir auk almennrar endurhæfingar.

Í sjúkraþjálfun er lögð áhersla á fagþróun, rannsóknir og 
kennslu heilbrigðisstétta og þverfaglegt samstarf.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ábyrgð á þeirri sjúkraþjálfun sem hann veitir og mat á

árangri meðferðar
» Skráning og skýrslugerð
» Fræðsla og skipulagning starfa aðstoðarfólks sjúkraþjálfara

á deild/um
» Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda
» Þátttaka í þverfaglegu samstarfi/teymi
» Þátttaka í fagþróun
» Meðferð sjúklinga vegna forfalla annarra sjúkraþjálfara á

starfsstöð

Hæfnikröfur
» BS próf í sjúkraþjálfun eða sambærilegt próf
» Íslenskt starfleyfi sem sjúkraþjálfari
» Hæfni í mannlegum samskiptum
» Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

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
» Umsóknarfrestur er til og með 14. desember 2013.
» Upplýsingar veita eftirfarandi yfirsjúkraþjálfarar:

Ragnheiður S. Einarsdóttir, ragnheie@lsh.is, sími 543 9306
Sara Hafsteinsdóttir, sarahf@lsh.is, sími 543 9136
Sigrún Knútsdóttir, sigrunkn@lsh.is, sími 543 9104.

SJÚKRAÞJÁLFUN
Sjúkraþjálfarar

 Jafnaðarmenn í Norðurlandaráði 
auglýsa eftir starfsmanni. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi.  
     Meistaragráða æskileg. 
•   Mjög góð þekking á norrænum stjórnmálum  
     og Norðurlöndunum almennt. 
•    Reynsla af pólitísku starfi. 
•    Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun. 
•    Miklir skipulagshæfileikar. 
•    Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt. 
•    Mjög gott vald á dönsku, norsku eða sænsku,
     bæði í töluðu og rituðu máli. Önnur  
     tungumálakunátta er kostur.  

Helstu verkefni: 
•   Að leiða daglegt starf Jafnaðarmanna í Norður-  
    landaráði og veita meðlimum og öðrum  
    starfsmönnum ráðgjöf og upplýsingar. 
•   Að bera ábyrgð á rekstri og samskiptum út á við. 
•   Undirbúningur funda og annarra verkefna. 
•   Eftirfylgni og samþætting pólitískrar vinnu. 
•   Að vakta umræður og málefni er varða starf    
    Norðurlandaráðs. 

Við erum að leita að jafnaðarmanni með mikinn 
áhuga á norrænum málefnum. Núverandi starfsstöð 
er Kaupmannahöfn, þar sem skrifstofur Norður-
landaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar eru 
staðsettar, en til greina kæmi að starfsmaðurinn yrði 
staðsettur í einhverri hinna höfuðborga  
Norðurlandanna. Starfsmaðurinn heyrir beint undir 
stjórn Jafnaðarmanna í Norðurlandaráði og vinnur 
samkvæmt verklagsreglum sem hún setur. Töluverð 
ferðalög innan Norðurlandanna fylgja starfinu. 
 
Umsóknir og launaóskir skal senda í tölvupósti eigi 
síðar en 15. desember nk. til formanns  
Jafnaðarmanna í Norðurlandaráði Helga Hjörvar 
(helgih@althingi.is) og varaformanns 
Maarit Feldt-Ranta (maarit.feldt-ranta@riksdagen.fi). 
 
Jafnaðarmenn í Norðurlandaráði er samstarfs 
vettvangur 26 þingmanna jafnaðarmanna á þjóðþingum 
Norðurlandanna sem sæti eiga í Norðulandaráði

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Grunnskólakennari, yngsta stig í 
Hörðuvallaskóla

· Grunnskólakennarar í forfallakennslu í 
Smáraskóla

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Leikskólakennari á leikskólann Læk

· Stuðningsfulltrúi á áfangaheimili fyrir fatlaða

· Starfsmenn í íbúðarkjarna fyrir fatlaða

· Þroskaþjálfi í íbúðarkjarna fyrir fatlaða

· Ritari á menntasvið Kópavogsbæjar

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

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

Dalvegi 6-8
201 Kópavogur
Sími 535 3500
www.kraftvelar.is
kraftvelar@kraftvelar.is

VVeggna aukkiinna umsviiffa vantar okkkkur sööllumann ffyyriir IIveco senddiibbíílla,, 
IIvveeccoo vvöörruubbííllaa oogg KKoommaattssuu vviinnnnuuvvééllaarr..

UmUm e err aðað r ræðæðaa krkrefefjajaj ndndii ststararff sesemm fefelulurr íí sésérr sösölulu á á s senendidibíbílulumm, v vörörububílílumum o ogg gg 
vivinnnn vuvélél mum. EiEinnnnigig h heieimsmsókókninirr titill viviðsðskikiptptavavininaa mum l lanandd alalltlt á ásasamtmt s samamniningngaagaa- o ogg 
titilblboðoðsgsgererð.ð.

Umsækjjandi þþarf að að hafa víðtæka þþekkinggu á sendibílum, , vörubílumbílum
ogog v vininnunuvévélulumm. H Hanannn þaþarfrf a aðð veverara f fraramsmsækækininnn, á árereiðiðananlelegug rgur,
ósérhlífinn og hafa getu til að skipuleggja starf sitt og vinnna 
sjálfstætt. Umsækjandi þarf að hafa gott vald á íslensku ogg ensku.

yUmsóknir skulu sendar á heida@kraftvelar.is fyrir 14. desemmber.

Öllum umsóknum verður svarað.
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THG arkitektar ehf. leita eftir arkitekt og byggingafræðingi. 
Verkefni fyrirtækisins eru fjölbreytt hönnunar- og 
ráðgjafastörf fyrir einstaklinga, fasteignafélög, 
sjálfseignarstofnanir og opinbera aðila.

Arkitekt

Verkefni yrðu almenn arkitektastörf á sviði húsa- og 
skipulagsgerðar.  Viðkomandi þarf að hafa nokkurra ára 
starfsreynslu á ofangreindu sviði.

Byggingafræðingur

Verkefni yrðu á sviði verkefnastjórnunar, áætlanagerðar, 
eftirlits og hönnunar.  Viðkomandi þarf að hafa nokkurra ára 
starfsreynslu á ofangreindu sviði.

Mikilvægt er að umsækjendur geti unnið sjálfstætt og í 
samvinnu með öðrum, séu hugmyndaríkir og hafi 
frumkvæði og metnað til að takast á við krefjandi verkefni.
Leitað er eftir jákvæðu viðmóti og hæfni í mannlegum 
samskiptum

Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá.
Umsóknir verður farið með sem trúnaðarmál. Eldri umsóknir 
óskast endurnýjaðar.
Öllum fyrirspurnum verður svarað. 
Vinsamlegast sendið umsóknir til ella@thg.is fyrir 
9.desember.

www.thg.is

ARKITEKT - BYGGINGAFRÆÐINGUR

THG_Recruiting.ai   1   29.11.2013   11:45:50

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með
starfsemi 5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfsmenn
eru rúmlega 100 talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og
fyrirtækjum og breytir í verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar
í ýmiskonar varning. Þannig stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta.
Hringrás vinnur eftir Iso 14001

Verkstjóri  óskast í spilliefna og raftækjadeild Hringrásar
Í starfinu fellst m.a. að taka á móti viðskiptavinum, halda utan um skráningar og verkstjórn.
Æskilegt er að viðkomandi hafi lyftararéttindi.Nauðsynlegt er að vera góður í samskiptum.Æskilegt er að viðkomandi hafi lyftararéttindi.Nauðsynlegt er að vera góður í samskiptum.
Umsóknarfrestur er til 15. desember n.k.

Framtíðarstarf

Það er nóg að gera
Við viljum bæta forriturum í hópinn

• fyrir nýjungum í forritun og tækni almennt

• fyrir vel hönnuðum og villulausum kóða í ýmsum forritunarmálum

• fyrir að vinna með viðskiptavinum til að þróa fallegan og skemmtilegan hugbúnað

• viljir læra af öðrum og hjálpa öðrum að læra af þér

• viljir vera stolt(ur) af því sem þú gerir

• viljir vinna í agile teymum sem treysta á góða samvinnu til að ná árangri

• hafa tíma í hverri viku til að gera það sem þig langar að gera (Google tími)

• fá bestu græjur sem völ er og þú velur sjálf(ur)

• mikið frjálsræði varðandi með hverjum þú vinnur, hvenær þú mætir og hvenær 

þú ferð

Sprettur.is  •  Laugavegi 26, 101 Reykjavík  •  Sími 522 8900

Hvað viljum við í starfsmanni? Hvað bjóðum við?

Hafðu samband við 



Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum  
í sorphirðu í sveitarfélaginu 2014 – 2019.
 
Í verkinu felst tæming á sorp- og endurvinnsluílátum 
frá íbúðarhúsnæði og stofnunum ásamt flutningi á 
móttökustöð, leiga gáma á gámasvæði og tæming. 
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
 
Útboðsgögn fást frá og með mánudeginum  
2. desember 2013 hjá Verkfræðistofu Suðurlands, 
Selfossi við skráningu í síma 412-6900 eða með 
tölvupósti á netfang utbod@verksud.is.
 
Opnun tilboða er kl. 11:.00 þann 23. desember 2013  
í Ráðhús Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.

Útboð

Veitingarekstur í Laufási
Minjasafnið á Akureyri óskar eftir áhugasömum og 
hugmyndaríkum aðila til að reka Þjónustuhúsið í 
Laufási í Grýtubakkahreppi.
 
Í Laufási er rekin umfangsmikil ferðaþjónusta í 
tengslum við Gamla bæinn Laufás, sem er í húsasafni 
Þjóðminjasafnsins og er opinn frá 9-17 alla daga frá  
1. júní til 1. september. 
  
Í Þjónustuhúsinu er rekin veitingasala og veitingasalur 
fyrir 80 manns, ásamt minjagripasölu. Salurinn er 
leigður út fyrir ýmisskonar samkomur. Góð tengsl við 
ferðaþjónustuaðila, stöðugur gestafjöldi. 
 
Horft verður til hugmynda rekstaraðila um rekstur og 
þróun starfsemi Þjónustuhússins. 

 
 Aðalstræti 58, 600 Akureyri, sími 462-4162     minjasafnid@minjasafnid.is

Áhugasamir hafi samband við safnstjóra  
fyrir . 19. desember n.k.

Allar nánari upplýsingar gefur safnstjóri  
Haraldur Þór Egilsson í síma 462-4162 /  
haraldur@minjasafnid.is

Rafvirki óskast
LEE rafverktakar óska eftir að ráða rafvirkja.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsókn og ferilskrá skal sendast á netfangið  

larusee@simnet.is

Til sölu og niðurrifs
Að Ásbrú í Reykjanesbæ.
Til sölu um 200 fermetra stál milligólf  
í mjög góðu ásigkomulagi.
Lengd 18m, breidd 12m.
Hæð undir burðarbita 3,6m
Aðkomuleiðir eru tvennar tröppur  
ásamt einni flóttaleið.
Öryggishlið til vörubrettaafgreiðslu.

Tengiliður: Guðmundur Jóhannesson í síma 855-1188,  
eða senda tölvupóst á gudmundurj@verneglobal.com

Störf á heimilum fatlaðs fólks
Þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar óskast til starfa á 
heimilum félagsins í Reykjavík og Kópavogi. Um er að ræða 
framtíðarvinnu og tímabundnar afleysingar.  
Starfshlutfall er frá 20-65%. 
Vinnutíminn er vaktavinna, morgunvaktir, kvöldvaktir og 
helgarvaktir. Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri. 
Stöðurnar eru lausar strax eða eftir nánara samkomulagi. 

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að 
aðstoða íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði þeirra.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Áss styrktarfélags 
í síma 4140500 á virkum dögum milli kl. 09.00 og 15.00.  
Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á  
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is, einnig má skila 
umsóknum á netfangið erna@styrktarfelag.is.  

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum  
Áss styrktarfélags.

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 1054/2013 í 
Stjórnartíðindum.

Endurauglýst er eftir umsóknum fyrir neðanskráð byggðarlög:
Akureyrarbæ (Grímsey og Hrísey)

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

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2013.
 

Fiskistofa, 29. nóvember 2013.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun  

byggðakvóta til fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Verslunarstjóri

Spennandi og krefjandi starf!

Ármúli 32  -  108 Reykjavík  -  Sími 533 5060 / 568 1880  -  golf@parketoggolf.is  -  www. parketoggolf.is

Helstu verkefni:

- Sölustörf og tilboðsgerð

- Samskipti við viðskiptavini

  og ýmislegt fleira

Umsóknir með upplýsingum um 

menntun og fyrri störf berist: 

thorgeir@stepp.is

Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 

6. desember.

Hæfniskröfur:

- Reynsla og þekking á parketi

- Frumkvæði og dugnaður

- Hæfni í mannlegum samskiptum

- Góð þjónustulund

- Metnaður og jákvæðni

- Skipulagshæfni

Parket & Gólf leitar að reyndum, framsæknum og metnaðar-

fullum einstaklingi í starf verslunarstjóra í parketdeild.
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Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR – verslun og þjónusta í göngufæri

1. hæð

2., 3. og 4. hæð

  Fallegar 3ja – 4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi
  Fullbúnar án gólfefna 
  Baðherbergi og þvottahús flísa lagt og fullbúið
  Stærðir frá 98 fm - 127 fm
  Vandaðar innréttingar Tré smiðja GKS og tæki Gorenje
  Klætt að utan með ál plöt um og flísa kerfi lítið viðhald
  Verönd á 1. hæð 
  Flestar íbúðirnar með tvennum svölum
  Mynd-dyrasími 
  Bílgeymsla

Hafnarbakkinn – Sjávar útsýni

Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Sími 520 2600
www.as.is

Söluaðilar:

Seljandi FM-hús ehf

OPIÐ HÚS
í dag laugardag kl. 14 – 16

Sölumenn verða á staðnum

Opið
 h

ús í
 d

ag

frá kl. 14 – 15  sunnudaginn 1. desember 
við Norðurbakka 1-3 

Einnig er hægt að panta tíma hjá  
sölumönnum

Aron Freyr sölufulltrúi  772-7376
Jónas sölufulltrúi 892-1243
Eiríkur Svanur löggiltur fasteignas. 862-3377

Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 5400
sigurdur@skeifan.is 

Magnús Hilmarsson
Sölumaður 
Sími: 896 6003
magnus@skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 6000
eysteinn@skeifan.is

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556  / skeifan@skeifan.is

Vorum að fá til 
útleigu nýtt og 
glæsi legt versl-
unar- og skrif-
stofuhúsnæði á 
frá bærum stað 
að Hlíða smára 
4 í Kópa vogi.  Á 
1. hæð er 310 
fm. verslunar og 
þjónustu rými. Á 
2. - 5. hæð er 
324 fm. hæðir.  
Mögu leiki er á 

að skipta hæðum í minni einingar, frá 144 fm. og inn rétta í sam ráði 
við leigjanda. Húsið er fullbúið utan og lóð fullbúin. Glæsilegt útsýni.  
Hentugt verslunar- og skrifstofuhúsnæði á frábærum stað mið svæðis 
á Höfuðborgarsvæðinu. Afhending feb.- mars 2014.  

Hlíðasmári 4 – verslunar- og skrifstofuhúsnæði til leigu

Til 

lei
gu

Sími 568 5556
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Einstakt útivistarsvæði, fallegt útsýni, nálægð við golfvöll stórar svalir (allt að 25 fm) með miklu næði, 
steyptir veggir milli svala, leyfi fyrir svalalokunum, áltrégluggar, myndavéladyrasími, Vandaðar innréttingar
frá Axis. Sérinngangur af svölum.

Nýtt 35 íbúða fjölbýlishús. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, sér bílastæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum.

Allir hjartanlega velkomnir.

Hannes
Sölustjóri

699 5008

Kristján Þórir
Sölufulltrúi

696 1122

Stefán Jarl
Sölufulltrúi

892 9966

Þórunn
Lögg. fasteignasali

510 7900

Halldór Már
Lögg. fasteignasali

898 5599

ÞORRASALIR 9-11
SÖLUSÝNING 
SUNNUDAG 1. DESEMBER
FRÁ KL 15:00-16:00

  Verð frá 31.9 - 45.5 millj
  Stærð frá 108 fm til 148 fm
  Herbergi 3-4
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| ATVINNA | 

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

HÓLMGARÐUR 37. EFRI SÉRHÆÐ OG RIS.
Glæsileg og mikið endurnýjuð 130,7 fm efri hæð og 
ris með sérinngangi á þessum vinsæla stað í Austur- 
bæ Reykjavíkur. Eignin var mikið endurnýjuð árið 
2005 m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni á hæðinni. 
Risið var endurbyggt og þak hækkað og útbúin þar 
þrjú rúmgóð herbergi ásamt baðherbergi. Útgangur 
á suðursvalir úr hjónaherbergi. Sér bílastæði á lóð 
og sér geymsluskúr. Stór sameiginleg afgirt verönd. 

 

Verð 41,9 millj.
Verið velkomin.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS Í DAG  
FRÁ KL. 14.00-14.30
OPIÐ HÚS Í DAG  
FRÁ KL. 14.00-14.30

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  78,0 millj.

Meðalbraut 24  
einbýlishús/auka íbúð
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Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Einbýli tvílyft 310,6 fm að stærð
Ráðgjöf innanhúss Rut Káradóttir
Möguleiki á auka íbúð
Bílskúr
Frábær staðsetning/Úsýni

NÝHÖFN 1 - AÐEINS EIN EIGN EFTIR!!
Opið hús sunnudaginn milli kl 18-18:30

Einstaklega glæsilega 152,4 fermetra 4ra herbergja íbúð á 
2. hæð í glæsilegu fjölbýli með lyftu, þar af er 24,7 fermetra 
flísalagður bílskúr með geymslu innaf. Eignin er vel staðsett í 
Sjálandi í Garðabæ og er með óhindruðu útsýni yfir  
Arnarnesvoginn. Rut Káradóttir arkitekt hannaði íbúðina að 
innan, mikil lofthæð gerir þessa eign einstaklega bjarta og 
skemmtilega.     Benedikt   s: 661-7788

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Einstakt atvinnutækifæri á Höfn í Hornafirði
Humarhöfnin,www.humarhofnin.is, vel rekið og stöndugt 

veitingahús í blómlegum rekstri er til sölu.
Humarhöfnin er staðsett í einu af eldri húsum Hafnar í 
sögufrægri byggingu Kaupfélags Austur Skaftfellinga.

Humarhöfnin er afar vinsæl og í hópi betri veitingastað að 
mati notenda www.tripadvisor.co.uk

Allar frekari upplýsingar  
eru veittar á skrifstofu 
Fasteignasölunnar InnI 
www.inni.is, sími 580-7915
Snorri Snorrason, lögg, 
fasteigna- og fyrirtækjasali

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
asteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.Fa

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

ú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.Þ
ú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.Þ

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það
efni sem leitað er að.“
 

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 

Minna að fletta
meira að frétta
Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir, 
fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót og 
færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is kosinn besti frétta- 
og afþreyingarvefur ársins á Íslensku 
vefverðlaununum 2012.
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