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Menntunar og hæfniskröfur:
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VANTAR ÞIG RÉTTA 
STARFSFÓLKIÐ?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins 

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?
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SPRON óskar eftir að ráða
öflugan verkefnastjóra vefmála
með þekkingu á upplýsinga-
tækni til starfa.

Starfssvið:

• Viðhald og þróun á innri og ytri vefjum
SPRON heildarinnar

• Samskipti við þjónustuaðila

• Þróunarvinna í samvinnu við markaðs-
sérfræðinga SPRON heildarinnar

• Önnur tilfallandi verkefni á upplýsinga-
tæknisviði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun

• Reynsla af vefumsjón og þekking á vef-
umsjónarkerfum skilyrði

• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni
 í textagerð skilyrði

• Hugmyndaauðgi og frumkvæði skilyrði

• Sjálfstæð vinnubrögð, rík þjónustulund
og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Ægisson, forstöðumaður upplýsingatæknisviðs SPRON.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, 
fyrir 23. apríl nk.

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem 
nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim 
framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu starfi og samskiptum 
bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum er áhersla á TRAUST,
FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR.

Verkefnastjóri vefmála

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða 
bifreiðarstjóra í framtíðavinnu sem og sumar afleysingar. 
Hægt er að fylla út Umsóknareyðublöð á www.teitur.is

Eins má senda umsókn á E-Mail starf@teitur.is
Upplýsingar í síma: 515-2700 Mán-Föst 09-16 

Einar eða Ágúst 





KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Hörðuvallaskóli
Hörðuvallaskóli hóf starfsemi sína haust-
ið 2006 og er því yngsti skólinn í Kópavogi.
Einkunnarorð skólans “Það er gaman í skólanum“
endurspeglast í starfi skólans. Megin áherslur
skólans eru á heilbrigði og hollustu, ásamt því
að leggja sérstaka áherslu á grunnfögin í 1. – 4.
bekk: lestur, stærðfræði og ritun. Reynt er að
beita sem fjölbreytilegustum kennsluaðferðum,
einstaklingslega og í hópi til að koma sem best
til móts við nemendur.
Markviss hreyfing er skipulögð á hverjum degi
fyrir alla nemendur.
Næsta vetur verður kennsla í 1. – 7. bekk og því
vantar okkur starfsmenn til viðbótar við okkar
hressa hóp.

• Deildarstjóra á miðstig.

Starfsvið: Skipulagning kennslu og starfs á
stiginu. Umsjón með námskrárgerð ásamt
teymisvinnu með öðrum stjórnendum skól-
ans.
Menntunarkröfur:

 Kennaramenntun og framhaldsmenntun á
sviði uppeldis- og menntunarfræða eða þró-
unar í skólastarfi.
Kröfur um reynslu:

 Reynsla af stjórnun æskileg. Reynsla af
kennslu og vinnu með börnum og ungling-
um nauðsynleg.

• Umsjónarkennara í 1. bekk, 6. og 7. bekk 
Meðal kennslugreina eru: íslenska, stærð-
fræði,náttúrufræði, textílmennt, myndmennt.

• Sérkennara í hlutastarf.

Upplýsingar gefur skólastjóri Helgi Halldórsson.
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið:
helgihall@kopavogur.is , einnig eru gefnar upp-
lýsingar í síma 868 4239 eða 570 4950.

Hvetjum konur jafnt 
sem karla

að sækja um störfin.

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness

Skólaskjól
Starfsmann vantar í 50% starf
Starfsmann vantar í 50% starf í lengda
viðveru fyrir nemendur í 1. til 3. bekk í
Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi.
Þetta er skemmtilegt og gefandi starf á
góðum vinnustað. Vinnutíminn er frá
kl. 13:30 til 17:15 eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar veitir Rut Bjarna forstöðumaður
Skólaskjóls í síma 5959 200 eða
822 9123, rutbj@seltjarnarnes.is

Laus eru til umsóknar eftirfarandi störf

Kennari í tæknimennt (smíði)

Danskennari

Skólaliði óskast strax til starfa
með nemendum í 1.-6. bekk
Upplýsingar veitir Marteinn M. Jóhannsson,
aðstoðarskólastjóri í síma 5959-200,
netfang: marteinn@seltjarnarnes.is.

, herradeild og dömudeild.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

• Íslenskukennari í 8. - 10. bekk (100% starf)
• Umsjónarkennarar:

1. bekkur
3. bekkur

• Heimilisfræðikennari (100% starf, tímab.)

Vegna foreldraorlofs:

• Umsjón og náttúrufræði/stærðfræði

í 8. - 10. bekk (2 stöður)
• Umsjón í 7. bekk til áramóta
Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveita-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
störfin.

Nánari upplýsingar gefur 
skólastjóri í 

síma 515 5900.

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is
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Vodafone leitar að rauðu, traustu 
og kraftmiklu starfsfólki!

Hér er nóg að starfa!

Vörumótun – vörustjóri GSM
Við leitum að öflugum starfskrafti til afleysinga í fæðingarorlofi vörustjóra GSM 
þjónustu fyrir einstaklinga. Þrátt fyrir að um afleysingarstarf sé að ræða (u.þ.b. 9–12 
mán.) má gera ráð fyrir að hæfur starfsmaður verði hluti af framtíðarliði Vodafone. 

Starfið felur m.a. í sér umsjón með núverandi þjónustuleiðum og tilboðum til 
almennra notenda GSM þjónustu, sem og vöruþróun á því sviði.

Hæfniskröfur: Háskólamenntun er skilyrði, t.d. í markaðs- eða viðskiptafræði.

Vörumótun – vörustjóri stafrænnar dreifingar
Vodafone er stærsti dreifingaraðili afþreyingarefnis um stafræna miðla á Íslandi og
rekur nokkur ólík dreifikerfi í þeim tilgangi. Starfið felur í sér utanumhald um gerða 
samninga og gerð nýrra samninga, bæði á sviði tónlistar og myndefnis.

Hæfniskröfur: Háskólamenntun er skilyrði.
Reynsla á þessu sviði eða sambærilegum störfum er æskileg.

Tækniborð
Starfið felur m.a. í sér vettvangsþjónustu á netbúnaði og tengingum,
bilanagreiningu og viðgerðir. Viðkomandi aðili vinnur í hópi reyndra tæknimanna og 
er í miklum samskiptum við viðskiptavini Vodafone.

Hæfniskröfur: Sveinspróf í símsmíði, rafvirkjun eða rafeindavirkjun eða annað 
sambærilegt. Reynsla af ADSL og SHDSL endabúnaði. Sjálfstæð og skipulögð 
vinnubrögð. Samskiptahæfni og sveigjanleiki.

Bókhald
Starfið felur m.a. í sér almenna bókun, afstemmingar og ýmis uppgjörstengd 
verkefni.

Hæfniskröfur: Reynsla af bókun og almenn tölvuþekking er skilyrði og þekking
á Navision er æskileg. Nákvæmni, vandvirkni og sjálfstæð vinnubrögð ásamt
skipulagshæfileikum er það sem leitað er að. Ennfremur hæfni í mannlegum
samskiptum og geta til að tileinka sér vinnubrögð hratt og örugglega.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 23. apríl nk. Nánari upplýsingar
veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum okkur að 
gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann til hins ýtrasta, því 
hvert augnablik er dýrmætt. 

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Deildarstjóri elsta stigi til eins árs
Deildarstjóri er hluti af stjórnunarteymi skólans
og er tengiliður kennara við skólastjórnendur.

Menntun
Deildarstjóri skal hafa kennsluréttindi í grunn-
skóla, framhaldsmenntun og/eða reynslu af
stjórnun.

Helstu verkefni:
Deildarstjóri hefur forystu í faglegu starfi og
fylgist með að unnið sé í samræmi við sett
markmið aðalnámskrár og skólanámskrár.
Hann skal vera leiðandi í faglegri umræðu
innan sinnar deildar.
– sinnir starfsmannastjórnun innan sinnar

deildar samkvæmt nánari ákvörðun
skólastjóra/aðstoðarskólastjóra, sér um
gerð ráðningasamninga og er tengiliður
við launadeild.

– kennir á viðkomandi stigi í samræmi við
fjölda nemenda og ákvæði í kjarasamningi

– vinnur með og í samráði við skólastjóra/
aðstoðarskólastjóra, kennara og
sérfræðingateymi skólans að lausn
agavandamála og annarra persónulegra
mála einstakra nemenda eða hópa 
nemenda.

– starfar að öðru leyti samkvæmt samþykktri
starfslýsingu.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í
heildstæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn
í tveimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir
nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir
nemendur í 7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra í síma 595-9200/9250, netfang:
sigfus@seltjarnarnes.is, sem veitir allar nánari
upplýsingar um starfið.
Sjá einnig www.grunnskoli.is

Umsóknarfrestur er til 26. apríl 2007.

Grunnskóli Seltjarnarness
Laust er til umsóknar

eftirfarandi starf



Norðurþing
Grunnskóli Raufarhafnar

Skólastjóra og kennara vantar 
að Grunnskóla Raufarhafnar.

Við leitum að áhugasömu, bjartsýnu og jákvæðu réttinda-
fólki.

 Skólastjóri þarf að búa yfir stjórnunarhæfileikum og lip-
urð í mannlegum samskiptum og hafa reynslu af kennslu 
og störfum með börnum og unglingum.

Kennarar þurfa að hafa áhuga á þróun skólastarfs og búa 
yfir góðum samskiptahæfileikum.

Meðal kennslugreina eru: Sérkennsla, kennsla yngri
barna, íþróttir og sund, upplýsinga- og tæknimennt,
heimilsifræði, hönnun og smíði, tónmennt, íslenska,
danska og samfélagsgreinar.

Grunnskóli Raufarhafnar er einsetinn, heildstæður grunn-
skóli með um 40 nemendur. Áhersla er á öflugt foreldra-
samstarf, fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti. 

Raufarhöfn er barnvænt bæjarfélag þar sem alla nauðsyn-
lega þjónustu er að finna.

Allar frekari upplýsingar veitir skólastjóri, Höskuldur Goði 
Karlsson í síma 465 1241, netfang godi@raufarhofn.is

Umsóknarfrestur er til 7. maí 2007 

Norðurþing er nýtt og öflugt sveitarfélag sem einkennist 
af fjölbreyttu mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns 
og náttúru.

grunnsk
Grunnsk

Hjúkrunarheimili



Bergey eignarhaldsfélag ehf. er í eigu Magnúsar Kristinssonar. Innan félagsins eru Toyota á Íslandi hf., 
M. Kristinsson ehf., Toppbílar ehf., Bergey fasteignafélag ehf., Sólning hf., Barðinn ehf., Motormax ehf. 
og Bílaleiga Flugleiða ehf., ásamt nokkrum öðrum smærri félögum. Aðsetur Bergeyjar eignarhaldsfélags 
ehf. er í Skútuvogi.

Nánari upplýsingar má sjá á netföngum félaganna:
www.toyota.is, www.toppbilar.is, www.solning.is, www.motormax.is, www.hertz.is

- óskar að ráða í eftirtalin störf:

Bergey - eignarhaldsfélag ehf.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á fanny@toyota.is  fyrir mánudaginn 23. apríl. 
Nánari upplýsingar um auglýst störf veitir Fanný Bjarnadóttir í síma 570 5070.

Viðskiptafræðingur/Aðalbókari
Starfssvið:
• Yfirumsjón með bókhaldi
• Yfirumsjón með afstemmingum og uppgjöri
• Frágangur milliuppgjöra og ársreikninga
• Almenn bókhaldsstörf

Hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðimenntun skilyrði
• Reynsla af uppgjörsvinnu og bókhaldi skilyrði
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af Navision kostur
Vinnutími 9:00 -17:00

Bókari
Starfssvið:
• Almenn bókhaldsstörf
• Afstemmingar og uppgjör

Hæfniskröfur:
• Reynsla af bókhaldsvinnu skilyrði
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af Navision kostur
Vinnutími 9:00 -17:00

Innflutningur og tollskýrslugerð
Starfssvið:
• Tollafgreiðsla
• Verðútreikningur
• Frágangur skjala

Hæfniskröfur:
• Reynsla í tollskýrslugerð skilyrði
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Framúrskarandi samskiptahæfni
Vinnutími 9:00 -17:00

Gjaldkeri og almenn skrifstofustörf
Starfssvið:
• Móttaka og skráning reikninga
• Greiðsla reikninga og undirbúningur til bókunar
• Innheimta
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af Navision kostur
Vinnutími 9:00 -17:00



Emmessís hf. óskar að ráða sölumann/
bílstjóra til afleysinga í sumar, við útkeyrslu 
og sölustörf. Umsækjendur verða að vera 
þjónustulundaðir og hafa meirapróf, eða 
almenn ökuréttindi tekin fyrir 1. júní 1993. 
Jafnframt kemur til greina að greiða hluta 
meiraprófs til þeirra sem nýlega hafa lokið 
námskeiðinu.

Áhugasamir skili inn umsókn á skrifstofu 
Emmessíss hf. Bitruhálsi 1 eða á póstfangið 
emmessis@emmess.is fyrir 23. apríl nk.

39°C
32°C

35°C





RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

       Leitar þú að sumarstarfsfólki?

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

Sumarstörf!
Sumarstörfin
eru hjá okkur.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf býður fyrirtækjum ódýra og 
árangursríka leið til að finna sumarstarfsfólkið.

Nánari upplýsingar veita ráðgjafar okkar í síma
561 5900 eða í tölvupósti: hhr@hhr.is.Kannaðu málið á www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

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

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

      Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög
markvissa og tryggir að við 
finnum hæfasta einstaklinginn
til starfsins.

Kostir þess að nýta sér þjónustu

     Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið
eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.

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

Barna

Meðferð
Re

Barnaverndarstofa leitar 
meðferðarheimilis á Hvítár
börn á unglingsaldri þa
fjölskyldumeðferð. Heim
Barnaverndarstofu.

Leitað er eftir fólki sem up

hefur menntun og r

hefur áhuga og
uppbyggileg skilyrð

býr yfir góðum sam

Æskilegt er að viðkomand
Umsóknarfrestur er til o
Barnaverndarstofu, Borgar
veitir forstjóri í síma 530 2

Barnaverndarstofa áskilur
framlengja umsóknarfrest e

Upplýsingar um Barnavern

kki

að sér rekstur
ræða heimili fyrir
nám, vinna og 

stusamningi við 

og unglinga

m þroskandi og

en 1. ágúst 2007.
la umsóknum til
ánari upplýsingar

m umsóknum og 
kilyrði.

www.bvs.is

MÁLARAR
ÓSKAST

Vegna mikilla verkefna óskum við eftir
málurum eða mönnum með reynslu af

málningarvinnu.
FRAMTÍÐARVINNA

Upplýsingar gefur Valdimar Kristinsson
málarameistari í síma 898 4988.



Barn

Meðferð
Re

Barnaverndarstofa leitar
meðferðarheimilis á Hvítá
börn á unglingsaldri þ
fjölskyldumeðferð. Heim
Barnaverndarstofu.

Leitað er eftir fólki sem up

hefur menntun og r

hefur áhuga og
uppbyggileg skilyr

býr yfir góðum sam

Æskilegt er að viðkoman
Umsóknarfrestur er til o
Barnaverndarstofu, Borga
veitir forstjóri í síma 530 2

Barnaverndarstofa áskilu
framlengja umsóknarfrest 

Upplýsingar um Barnavern

stofa

vítárbakki
ferð

að taka að sér rekstur
. Um er að ræða heimili fyrir

meðferð, nám, vinna og 
kv. þjónustusamningi við 

kilyrði:

erðar barna og unglinga

a börnunum þroskandi og

eigi síðar en 1. ágúst 2007.
g skal skila umsóknum til
kjavík. Nánari upplýsingar
is.

hafna öllum umsóknum og 
fylla ekki skilyrði.

heimasíðu www.bvs.is

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11 Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Við leitum að uppeldismenntuðum einstaklingi,

sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi og

áhugavert starf við rekstur frístundaheimilis fyrir 6 

ára börn í náinni samvinnu við umsjónarmann

frístundaheimilisins Selsins í Melaskóla fyrir 7-9 ára 

börn.

FROSTASKJÓL
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN

 ÓSKAR EFTIR 

UMSJÓNARMANNI FRÍSTUNDAHEIMILIS 

FYRIR 6 ÁRA Í SELINU MELASKÓLA 

Umsjónarmaður mun starfa sem yfirmaður 
leikjanámskeiða í Frostaskjóli í sumar og taka
yfir ábyrð á frístundaheimilinu fyrri part ágúst.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf í 
kringum 1. júní 2007.  Möguleiki er á að
ráðning hefjist fyrr. 

Starfið gerir kröfu um að sá sem sinnir því sé með mikla reynslu af starfi

með börnum, eigi gott með að vinna í hópi, sé sveigjanlegur, jákvæður

og skapandi og áhugasamur um faglegt starf á vettvangi frítímans.  Í 

starfinu felst þó nokkur stjórnenda- og undirbúningsvinna og því þarf

umsækjandi að vera skipulagður og æskilegt að viðkomandi hafi reynslu 

af stjórnun.  Auk þess þarf umsjónarmaður að vera vel liðtækur á helstu

tölvuforrit.

Nánari upplýsingar veita Steinunn Gretarsdóttir deildarstjóri barnasviðs, 
steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is og Guðrún Kaldal, forstöðumaður,
gudrun.kaldal@reykjavik.is, í síma Frostaskjóls 411-5700

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Íþrótta og tómstundasviðs á Fríkirkjuvegi 11. 
Laun eru skv. Kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykja-
víkurborgar.

Frábært tækifæri fyrir áhugasama 
einstaklinga sem eru að ljúka námi
í uppeldis- og / eða kennslufræðum 
eða svipuðu námi og vilja starfa á 
vettvangi frítímans.



Útgerðarfélagið Grandi 
er með tólf skip á sjó og 
stóra fiskvinnslu í landi. 
Þar skapast störf fyrir 
skólafólk á sumrin. 

„Sumarstörfin hjá okkur eru 
einkum í landi. Yfirleitt opn-
ast fyrir einhver störf á sjón-
um líka en þó er ekki hægt 
að ganga að þeim vísum,“ 
segir Eggert Guðmunds-
son, forstjóri Granda, þegar 
hann er spurður hvort hann 
vanti vinnufólk í sumar. 
Skipin tólf sem Grandi gerir 
út eru frystiskip, ísfisk-
skip og uppsjávarveiðiskip. 
Eggert segir skiptiáhafn-
ir á þeim sem leysi hverja 
aðra af, þannig að lítil þörf 
sé á sérstöku sumarafleys-
ingafólki. Hins vegar segir 
hann landvinnsluna treysta 
á skólafólkið. 

Ísleifur Arnarson sér 
um ráðningar í fiskvinnsl-
una. Þar er um hefðbundna 
frystihússvinnu að ræða, 
snyrtingu og pökkun. „Þetta 
verður með svipuðu sniði og 
undanfarin ár. Við ráðum um 
30 starfsmenn í afleysingar 

fyrir allt sumarið,“ segir Ís-
leifur og kveðst búast við 
annríki. „Þó maður geti 
aldrei lofað neinu í þessum 
geira má reikna með mikilli 
vinnu, talsverðri eftirvinnu 
og jafnvel næturvöktum. 
Þetta er það sem við eigum 
von á.“

Án þess að fara út í alvar-
lega launaumræðu er Ísleif-
ur spurður um tekjumögu-
leika skólafólks í Granda. 
Hann telur þá góða. Bæði 
sé um fastar bónusgreiðsl-
ur að ræða og yfirleitt sé 
mikil eftirvinna. Hann segir 
almennan vinnudag í fisk-
vinnslunni frá klukkan 7.55 
til 16.10 en oftast sé unnið 
til 19. Þó byrji allir á dag-
vakt meðan þeir séu að læra 
en síðan sé ætlast til að 
unnið sé til sjö ef verkefnin 
kalli á það. 

„Við gerum þær kröfur að 
starfsfólkið taki þátt í atinu 
með okkur og vinni almennt 
auglýstan vinnutíma,“ segir 
hann. „En ef fólk er bund-
ið af einhverjum íþróttaæf-
ingum höfum við reynt að 
leysa málið í samvinnu við 
það.“

Bónus og tals-
verð eftirvinna

Samtök atvinnulífsins 
hafa gert alvarlegar 
athugasemdir við reglu-
gerðir samgönguráðu-
neytis um hvíldartíma 
atvinnubílstjóra.

Atvinnubílstjórum er nán-
ast gert ómögulegt að vinna 
starf sitt án þess að eiga 
á hættu að fá háar sektir. 
Þetta er mat Samtaka at-
vinnulífsins, Samtaka iðn-
aðarins, Samtaka verslun-
ar og þjónustu og Samtaka 
ferðaþjónustunnar, sem 
öll hafa gert alvarlegar at-
hugasemdir við reglugerð-
ir samgönguráðuneytisins 
um aksturs- og hvíldartíma 
ökumanna.

Telja samtökin að reglu-
gerðirnar hafi mikil áhrif á 
starfsumhverfi ökumanna 
enda liggi hert viðurlög við 
brotum á þessum reglugerð-
um miðað við það sem áður 
gilti. Þá hafi sektir vegna 
einstakra brota hækkað um 

allt að 60% og getur hálf-
tíma umframakstur kostað 
ökumenn 50 þúsund krónur.

Sérlega erfitt sé fyrir at-
vinnubílstjóra að fylgja 
ákvæðum reglugerðar 
um aksturstíma til og frá 
Austurlandi og á Vestjörð-
um þar sem fáir áningar-
staðir séu að vetrarlagi. Ef 
bílstjórar nái ekki á áfanga-
staði sína innan tilsetts tíma 
eigi þeir á hættu að fá háar 
sektir auk þess sem þeir fái 
punkta í ökuferilsskrá sína. 

Nánar á www.sa.is

Sektir hækkað-
ar verulega



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
BÓKASAFN KÓPAVOGS:
• Sumarstarf við afgr. o.fl.

FRAMKVÆMDA- OG TÆKNISVIÐ:
• Deildarstjóri hönnunardeildar

BÆJARSKIPULAG:
• Landslagsarkitekt

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%

sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón

• Aðstoð við heimilisstörf

• Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir

heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðv/afgr. karla, helgarvinna

• Baðv/afgr. kvenna helgarvinna

• Baðv/afgr. kvenna 100%, vaktavinna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig

• Umsjónarkennari á miðstig

• Deildarstjóri eldra stigs

• Kennari í leikrænni tjáningu

Hörðuvallaskóli:
• Deildarstjóri á miðstig

• Umsjónarkennari í 1. bekk

• Umsjónarkennari í 6. bekk

• Umsjónarkennari í 7. bekk

• Sérkennari - hlutastarf

Kársnesskóli:
Laus staða skólaárið 2007-2008:

• Stærðfræðikennari á unglingastigi

Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar

Lindaskóli:
• Deildarstjóri eldra stigs

Salaskóli:
• Húsvörður 100%

Smáraskóli:
• Íslenskukennari í 8.-10. bekk

• Umsjónarkennarar í 1. og 3. bekk

• Umsjón og náttúruf./stærðfr. í 8.–10. bekk

v/foreldraorlofs

• Umsjónarkennari í 7. bekk til áramóta v/

foreldraorlofs

• Heimilisfræðikennari 100%

Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:

• Aðstoðarskólastjóri

• Deildarstjóri, verkefni m.a. námsskrá,

námsmat og sjálfsmat skólans

• Námsráðgjafi

• Bókasafnskennari

• Heimilisfræðikennari

• Íþróttakennari

• Smíðakennari

• Myndmenntakennari

• Tónmenntakennari

• Dönskukennari

• Íslenskukennari í unglingadeild

• Náttúrufræðikennari í unglingad. og 

teymisvinnu með 1. – 7. bekk

• Umsjónarkennari í 5. - 6. bekk

• Stuðningsfulltrúi 100%

• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

Laus störf í leikskólum
Kópavogs næsta skólaár:

• Deildarstjórar, leikskólakennarar, störf

 vegna sérkennslu og störf í mötuneytum. 

Nánari upplýsingar eru á www.job.is

Í leikskólum Kópavogs fer fram metnaðarfullt
starf og leitast er við að búa starfsfólki góð
vinnuskilyrði og hlúa að góðum starfsanda.

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir starfsfólki

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið 

þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni

orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við 

umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en 

helmingur íslensku þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum 

sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir 

ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjan-

legum íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar

fyrirtækið að aukinni notkun hreinnar innlendrar 

orku og leggur um leið sitt af mörkum til 

nýsköpunar og framfara í landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður

fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við 

að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og 

vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að 

samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og 

kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan

fyrirtækisins.

Í rekstri fyrirtækisins er gert ráð fyrir að fylgt sé

öllum kröfum skv. lögum og reglum og að sífellt 

sé unnið að endurbótum sem stuðla að auknu 

öryggi starfsmanna, samstarfsaðila og

viðskiptavina fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:

Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum

Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum

Sækir fram af eldmóði 

Traust og starfar í sátt við umhverfið
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Umsjón með öryggismálum
Gæða-, umhverfis- og öryggissvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða starfsmann 
til að hafa umsjón með öryggismálum við framkvæmdir á Hellisheiði. Starfið heyrir 
undir staðarverkfræðing framkvæmda.

Hér er um að ræða stoðsvið, sem fæst við að tryggja og bæta áreiðanleika kerfa og 
ferla er lúta að gæðum og umhverfis- og öryggismálum Orkuveitunnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Skipulag og samræming öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismála við

Hellisheiðarvirkjun.
• Eftirlit með öryggismálum verktaka, vinnusvæðum og búnaði.
• Samskipti við yfirvöld.
• Fræðsla og kynningar á sviði öryggismála.
• Vinna að öðrum tilfallandi verkefnum tengdum öryggismálum 

(s.s. gerð verklagsreglna og leiðbeininga, eyðublaða og annarra skjala).

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Starfsreynsla æskileg.
• Metnaður, áhugi, ákveðni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð enskukunnátta æskileg.
• Góð tölvukunnátta æskileg.

Rafiðnaðarmenn óskast
Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða rafiðnaðarmenn til starfa 
í áhugaverð störf. Í boði er gott starfsumhverfi og góðir tekjumöguleikar.

Meginverkefni Framkvæmdadeildar eru viðbrögð við bilunum, ýmis endur-
nýjunarverk auk smærri nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að fást við öll þau fjölbreyttu verkefni sem upp 
geta komið jafnt í ljósleiðarakerfinu sem og í öðrum kerfum Orkuveitunnar. 

Hæfnikröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Samviskusemi og metnaður.

Verkefnisstjóri óskast
Meginhlutverk verkfræðideildar er verkefnastjórn í framkvæmdaverkum Orku-
veitunnar ásamt hönnun á veitukerfum og mannvirkjum. Deildin veitir öðrum 
sviðum Orkuveitunnar tæknilega ráðgjöf, fylgist með tækninýjungum, stundar 
kerfisathuganir og sinnir ýmsum verkefnum á sviði útboða, hagkvæmni- og 
arðsemisathugana.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Verkefnastjórn í framkvæmdaverkum Orkuveitunnar á hönnunar- og 

framkvæmdastigi.
• Verkefnastjóri ber ábyrgð samskiptum við ráðgjafa, framkvæmdaaðila, 

sveitastjórnir og stjórnsýslu.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði.
• Haldgóð reynsla af verkefnastjórn áskilin.
• Góð tölvukunnátta – reynsla af hugbúnaði á sviði verkefnastjórnunar æskileg.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsjón með störfunum hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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www.kopavogur.is - www.job.is

Lindaskóli
Deildarstjóri

• Staða deildarstjóra eldra stigs við Linda-

skóla í Kópavogi er laus til umsóknar. 
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur reynslu
af kennslu. Viðkomandi einstaklingur þarf að
búa yfir góðum skipulagshæfileikum og vera
góður í samskiptum.

Lindaskóli er einsetinn skóli með 590 nemendur í
1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og starfs-
aðstaða er mjög góð.
Við skólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem
lögð er áhersla á góða kennslu og góða sam-
vinnu skóla og heimila. Lindaskóli er umhverfis-
vænn skóli og tekur þátt í verkefninu skólar á
grænni grein.

Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og
Kópavogsbæjar.

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri Gunnsteinn
Sigurðsson í síma  554-3900 eða 861-7100

Umsóknarfrestur er til 24. apríl 2007

Hvetjum karla jafnt sem konur 
til að sækja um starfið.



Sendu umsókn, á dönsku eða ensku, 
í síðasta lagi 23. apríl 2007 til:

Eric Rahmqvist A/S Vibeholms Allé 21, 2605 Bröndby
Netfang: ansoger@rahmqvist.com • www.rahmqvist.com

Upplýsingar hjá Tryggva Líndal í síma 8697702

Rahmqvist-félagið er með starfsemi í 10 Evrópulöndum og Bandaríkjunum og hjá okkur vinna um 500 manns.  Við helgum okkur þróun 
og sölu á einstökum framleiðsluvörum undir eigin vörumerkjum, sem sérsniðnar eru fyrir viðskiptavini.  Vörulínan samanstendur af 
skrifstofu- og kennsluvörum, fylgihlutum fyrir tölvur, ergónómískar vörur og hreingerningarvörur.  Við leggjum okkur fram um að bæta 
daglegt vinnuumhverfi fólks með því að bjóða einfaldar, hagnýtar og umhverfisvænar sérvörur í hæsta gæðaflokki beint til notandans.

Við leitum að SÖLURÁÐGJAFA sem vill ná LANGT í starfi!
Rahmqvist-félagið eykur umsvif sín og sækir nú inn á íslenskan markað.

Við leitum því að manneskju sem vill ná langt í starfi.  Reynsla af sölumennsku er nauðsynleg til að vera góður fyrirliði í Rahmqvist-
félaginu.  Við leggjum því áherslu á leiðtogaþjálfun þar sem byrjað er á sölu og endað sem kandídat fyrir leiðtogastöðu.  Að lokinni 
þjálfun er möguleiki á að þú verðir ábyrg/ur fyrir íslenska markaðnum.

Við bjóðum
persónulega kennslu
persónulegan yfirmann
einstakar vörur sem hafa fengið góðar viðtökur á evrópskum markaði
launatryggingu + sölulaun
traust
framamöguleika í starfi

Við væntum þess að þú:
sért 25 ára eða eldri
sért vinnusöm/samur og vitir að það að leggja sig fram borgar sig
viljir vinna í hröðu og skemmtilegu umhverfi
sért opin(n), ung/ur í anda og eigir auðvelt með að koma á samböndum
vinnir markvisst og skipulega
hafir sjálfstraust
geti unnið sjálfstætt
viljir af heilum huga verða góður leiðtogi

Við erum mjög sveigjanlegir hvað varðar menntun og starfsreynslu, 
við höfum mestan áhuga á þér og hvernig persónuleiki þú ert.

Vestfirskir verktakar ehf 
Skeiði 3, 400 Ísafjörður 

Sími: 456 6600 
Fax: 456 6601



Litlar breytingar hafa 
orðið á viðhorfi ríkis-
starfsmanna til starfs-
umhverfis á síðustu árum.

Viðhorf ríkisstarfsmanna 
til margra þátta í starfs-
umhverfinu hafa lítið breyst 
síðastliðin níu ár samkvæmt 
nýrri skýrslu fjármálaráðu-
neytisins um starfsumhverfi
ríkisstarfsmanna.

Það á til dæmis við um af-
stöðu starfsmanna til stjórn-
unar, ráðninga, vinnuað-
stöðu, vinnuálags, streitu 

og jafnvægis milli vinnu og 
einkalífs. Þá mælist starfs-
ánægja, starfsandi og holl-
usta svipuð.

Svipuð könnun fór fram 
árið 1998 og voru niðurstöð-
urnar mjög svipaðar utan 
þess að á tilteknum stjórn-
unarsviðum mátti greina 
jákvæðari afstöðu starfs-
manna til dæmis til upplýs-
ingamiðlunar innan stofn-
ana. Þó er afar misjafnt eftir 
stofnunum hver afstaða 
starfsmanna er til stjórn-
unar og starfsumhverfis.  

www.asi.is

Viðhorf ríkis-
starfsmanna

Kristján Sigurðsson vinn-
ur á frístundaheimilinu 
Brosbæ við Engjaskóla. 
Hann er áttatíu ára gam-
all og hefur unnið með 
börnum og unglingum í 
tugi ára.

Börnin á frístundaheimil-
inu Brosbæ eru á aldrinum 
sex til átta ára og Kristj-
án hefur umsjón með elstu 
börnunum. „Ég hef í raun-
inni aldrei verið í barna-
pössun eins og núna heldur 
yfirleitt verið að vinna með 
unglinga og eldri börn, en 
mér líkar þetta starf mjög 
vel,“ segir hann.

Kristján segist hafa feng-
ið áhuga á málefnum ungs 
fólks í kringum 1950 þegar 
hann var að vinna í rann-
sóknarlögreglunni. „Í lög-
reglunni sá ég um ungl-
ingamál og áttaði mig fljótt 
á að ég hafði meiri áhuga 
á því að hjálpa unglingum 
en að koma þeim í tugthús-
ið. Síðan þá hefur lífið snú-
ist um þessi mál og ég hef 
gert ýmislegt, meðal annars 
kennt í nokkrum skólum og 
verið forstöðumaður ungl-
ingaheimilis ríkisins.“

Þó að Kristján sé orðinn 

áttræður segist hann telja 
sig fyllilega færan um að 
ala upp börn. „Ég tel ekki 
að ég sé hérna sem gamall 
maður sem situr á bekk og 
les blöð heldur er ég bara í 
uppeldinu eins og aðrir. Ég 
tel mig líka hafa þokkalega 
menntun í því að ala upp 
börn og á meira að segja 
átta börn sjálfur. Auðvitað 
eru áherslur í uppeldismál-
um aðrar en þegar ég var 
að alast upp en ætli sé ekki 
bara gott að hafa reynslu 
sem byggir á dálítið breið-
um grunni.“

Kristján er mjög ánægð-
ur með að vera ennþá úti á 
vinnumarkaðinum. „Ég er 
alveg á því að gamla fólkið 
eigi ekki að vera eins mikið 
til hliðar og það hefur verið 
því það er ýmislegt sem það 
getur gert. Ég lít svo á að ég 
lifi til þess að lifa þangað til 
ég drepst, en ekki bara til 
þess að bíða eftir dauðan-
um. Þetta starf er ágætur 
þáttur í því að lifa lífinu þó 
að ég geri ýmislegt fleira og 
hafi til dæmis mjög gaman 
af því að byggja. Ég get vel 
hugsað mér að vera hérna 
eitthvað áfram ef fólkið 
telur að ég geri eitthvert 
gagn,“ segir hann og hlær.

Lifir lífinu til 
fullnustu




