
Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
sölumann til starfa í raftækjadeild fyrirtækisins.

Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu heimilistækja, símtækja, 
lýsingarbúnaðar og önnur skyld störf.

Leitað er að röskum einstaklingi með góða almenna menntun
og áhuga á sölustörfum og mannlegum samskiptum.
Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki á rafmagnssviði, sem selur gæðavörur frá Siemens og 
öðrum þekktum fyrirtækjum.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn 
til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir þriðjudag 14. ágúst.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau má 
einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

ABS fjölmiðlahús óskar eftir starfsmanni 
í viðskiptatengsl. Viðkomandi mun starfa 
við markaðs- og birtingaráðgjöf fyrir 
viðskiptavini ABS fjölmiðlahúss auk 
samskipta við auglýsingadeildir fjölmiðla.

Reynsla og menntun:
Háskólapróf í markaðsfræðum eða sam- 
bærilegu námi, tengdu fjölmiðlun æskilegt.
Reynsla af svipuðum störfum innanlands
eða erlendis er krafist.

Umsóknir berist ABS fjölmiðlahúsi, 
Laufásvegi 58, 101 Reykjavík, 
fyrir föstudaginn 17. ágúst n.k.

ABS fjölmiðmiðlahús er stærsta og
öflugasta fyrirtæki landsins í birtinga-
ráðgjöf og hefur verið í fararbroddi í 
birtingaþjónustu og auglýsingamælingum 
frá upphafi.

Markaðs- og 
birtingaráðgjafi

Sölufulltrúi

 Hæfniskröfur:

Þjónustudeild

að sinna fjölbreyttum störfum á 

 Hæfniskröfur:

Veitingastaður

daglegum störfum á veitingastaðnum og 

 Hæfniskröfur:

Við stækkum ört



Actavis hf. s @ w

uppfyllir strangar kröfur um góða 

a. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund 
rirtækja.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

Hjá Actavis bjóðum við:

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

Vinnutími:

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

Vinnutími:

Vinnutími

565073

565075

565074 565076

www.vinna.is 511 1144



Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteins-

dóttur hjá Capacent, í síma 540 7117 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Framtíðartækifæri fyrir iðnaðarmenn 
Hvað gerir Fjarðaál að góðum vinnustað 
fyrir metnaðarfulla raf- og véliðnaðarmenn?
Fjölbreytt tækifæri á spennandi vinnustað
Í hátæknivæddu álveri Fjarðaáls starfar metnaðarfullur hópur 
tæknimenntaðra sérfræðinga. Takmark  Fjarðaáls er að verða 
í fremstu röð á heimsvísu í meðferð og viðhaldi tækja. Allir 
starfsmenn fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika
tækjanna og viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt 
ástand þeirra. Iðnaðarmenn vinna í teymum og verkefnin eru 
fjölbreytt. Áhersla er lögð á frumkvæði og stöðugar endur- 
bætur. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

Góð laun fyrir vaktavinnu eða dagvinnu
Í boði eru vakta- og dagvinnustörf fyrir raf- og véliðnaðarmenn. 
Góðir möguleikar eru á aukavinnu og viðbótartekjum fyrir þá
sem þess óska. 

Öryggi og velferð starfsmanna ávallt í fyrirrúmi
Allt vinnufyrirkomulag miðast við að koma alfarið í veg fyrir vinnutengd
slys og óþægindi. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og
nuddari heimsækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn Fjarðaáls 
hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til 
læknisþjónustu og ráðgjafar á ýmsum sviðum. Starfsmenn fá hollar og
góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fjarðaál greiðir hverjum starfs-
manni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk árlega og leigir íþróttatíma í Fjarða- 
byggðarhöllinni. Boðið er upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði, 
Norðfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. Fyrirtækið útvegar 
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð frá 
vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, svo 
sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að pakka
búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta launa- 
seðlinum fær starfsmaður 200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir á 
svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að leigja 
húsnæði. Starfsmenn fá flugmiða með Flugfélagi Íslands á hagstæðum
kjörum.

Vaktavinna Dagvinna

15 tólf tíma vaktir 40 stunda
í mánuði vinnuvika

Heildarárslaun 5,4 milljónir kr. 3,6 milljónir kr.

Mánaðarlaun 450 þúsund kr. 303 þúsund kr.

Meðaltímakaup 2.500 kr. 1.700 kr.

Laun útlærðra iðnaðar-
manna miðað við 15% 

árangursávinning





>   Fyrirtækið

> Forstöðumaður
fjárreiðudeildar Samskipa

> Starfsmaður í mötuneyti

> Hæfniskröfur

> Þjónustufulltrúi í 
viðskiptaþjónustu

> Menntunar- og hæfniskröfur:

> Þjónustufulltrúi
viðskiptaþjónustu
vörumiðstöðvar

> Menntunar- og hæfniskröfur:

> Þjónustufulltrúi í söludeild 
innanlandssviðs

> Menntunar- og hæfniskröfur:

> Farmskrárfulltrúi
í útflutningsdeild

> Menntunar- og hæfniskröfur:

> Menntunar- og hæfniskröfur:







KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Íþróttafulltrúi
• Laust er til umsóknar starf íþróttafulltrúa

Kópavogsbæjar frá 1. september nk. til

afleysinga í eitt ár.

Krafa er gerð um háskólamenntun í
íþrótta-, rekstrar- og/eða stjórnunarfræð-
um eða aðra sambærilega menntun.

 Jafnframt er gerð krafa um að
umsækjandi hafi reynslu í stjórnun og
rekstri og mannlegum samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga f.h. Kópavogsbæjar og viðkomandi
háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til 24. ágúst nk. 

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu íþrótta-
og tómstundamála og hjá sviðsstjóra, Birni
Þorsteinssyni, í síma 570-1600.

Konur jafnt sem karlar eru 
hvött til að sækja 

um starfið.

Starfsmannastjóri

ÍTR ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI 
Í ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINA Í SELJA-
HVERFI OG SUNDHÖLLINA

Íþróttamiðstöðin í Seljahverfi
Óskum eftir karlmönnum til starfa í karlaklefa og

umsjón með íþróttahúsi. Um er vaktavinnu að ræða. 

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Hauksson 

forstöðumaður í síma 695-5113, netfang 

gunnar.hauksson@reykjavik.is

Sundhöllin
Óskað er eftir starfsmanni í karlaklefa. Um er að

ræða vaktavinnu. Nánari upplýsingar veitir Katrín

Lovisa forstöðumaður í síma 411-5350, netfang 

katrin.lovisa.irvin@reykjavik.is

Hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að standast hæfnispróf sbr.

öryggisreglugerð fyrir sundstaði einnig verða þeir

að eiga gott með að umgangast fólk og hafa góða 

þjónustulund.

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á heimasíðu 
ÍTR, www.itr.is og hjá viðkomandi forstöðumönnum. 
Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfs-
mannafélags Reykjavíkurborgar

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

ÍTR ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI

OKKUR VANTAR
FLEIRI FRÁBÆRA
STARFSMENN!





Störf þjónustufulltrúa 
á höfuðborgarsvæðinu laus til umsóknar

Óskum eftir að ráða til starfa þjónustufulltrúa í útibú bankans á höfuðborgarsvæðinu.

Nánari upplýsingar veitir Berglind Ingvarsdóttir
á starfsmannasviði Landsbankans í síma 410 7914.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum á www.landsbanki.is
fyrir 22. ágúst nk.

Helstu verkefni:
• Sala og þjónusta til einstaklinga
• Fjármálaráðgjöf til einstaklinga
• Upplýsingagjöf um vörur og þjónustu bankans

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og/eða reynsla af bankastörfum
• Frumkvæði, þjónustulund og söluhæfileikar
• Markviss og sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
til einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana.

Landsbankinn leitast við að ráða
til sín og hafa í sínum röðum
framúrskarandi starfsfólk og efla
það í störfum sínum.

Til að stuðla að vexti og arðsemi
bankans er áhersla lögð á
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi,
sem og markvissa starfsþróun
og þekkingu starfsfólks.

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.
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Laus störf hjá Marel

www.marelfoodsystems.com

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst.  Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel,
www.marel.is. Nánari upplýsingar veitir Hörður Valgeirsson, framleiðslustýringu, 
í síma 563 8000, hordurv@marel.is.

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems 
sem er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi

í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og 
lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu 
starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 heimsálfum, 

þar af um 370 manns á Íslandi

Hvernig vinnum við í framleiðslu Marel?

Í framleiðslu Marel ehf er unnið í sellum eða 
litlum, sjálfstæðum liðum. Sellan ber ábyrgð á  
að uppfylla kröfur og væntingar viðskiptavina 
um gæðavöru, pökkun og útskipun búnaðar á 

afhendingardegi. Í sellunni er lögð er áhersla á að 
fólk vinni sjálfstætt og að því sé treyst fyrir sínu 

vinnusviði. Góð samvinna og liðsandi skipta miklu 
máli.  Við leggjum einnig áherslu á símenntun.

Hvað segir starfsfólkið? 

„Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu”

Snyrtilegt og öruggt
Gott mötuneyti
Barnaherbergi

„Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið”

Heilsuvernd í fyrirrúmi og íþróttastyrkir
Tveir íþróttasalir, tækjasalur, Boot Camp, skvass, 
hlaupahópur og yoga

„Góður starfsandi og góðir vinnufélagar”

Virkt félagslíf
Öflugt starfsmannafélag 
Þrjú sumarhús

„Manni er treyst til að gera hlutina”

Sjálfstæð vinnubrögð  
Fjölbreytt verkefni 
Sveigjanleiki í vinnutíma

Okkur vantar starfsfólk í framleiðslu:

Laghent fólk
Við leitum að fólki sem er laghent og tilbúið að læra. Um er að ræða störf í 
snyrtilegu starfsumhverfi við samsetningu á tækjum og búnaði. Við veitum 
góða þjálfun og leitum að áhugasömum einstaklingum sem vilja vinna á 
fjölbreyttum og góðum vinnustað.

Rafvirkjar
Rafvirkjar sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnum við frágang rafbúnaðar 
fyrir framleiðsluvörur Marel. Þeir sjá einnig um stillingu og prófun tækja og 
búnaðar.

Málmiðnaðarmenn
Málmiðnaðarmenn vinna við smíði úr ryðfríu stáli, samsetningu og frágang 
tækja og búnaðar. Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum málm -
iðnaðarmönnum og veitum þjálfun í smíði samkvæmt gæðakröfum Marel.

Störfin henta jafnt konum sem körlum.



Helstu verkefni
Vinna vi› bókhald, merkingar, afstemmingar, einnig
úrvinnsla, innheimta og önnur tilfallandi skrifstofustörf.
Um er a› ræ›a 50-60% starf. Vinnutími getur veri›
mjög sveigjanlegur, fló a› mestu innan venjulegs 
dagvinnutíma, kl. 8.00-17.00.

Hæfniskröfur
Reynsla af skrifstofustörfum ásamt gó›ri 
bókhaldskunnáttu er nau›synleg.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 20. ágúst nk. Númer starfs er 6909.

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Bókhald og innheimta

Kaupfélag Borgfir›inga, Borgarnesi leitar a› starfsmanni
til skrifstofustarfa.

Uppl‡singar veita Arna Pálsdóttir og fiórir fiorvar›arson. Netföng: arna@hagvangur.is og thorir@hagvangur.is

Vi›komandi a›sto›ar matrei›slumeistara vi› matar-
ger›, frágang og önnur tilfallandi störf. Einnig flarf
vi›komandi a› geta sinnt afleysingum í fjarveru
matrei›slumeistara.

Hæfniskröfur
Matartæknanám e›a önnur sambærileg
menntun æskileg
Reynsla af sambærilegum störfum
Snyrtimennska og reykleysi
Samviskusemi og stundvísi

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 20. ágúst nk.

Uppl‡singar veita Inga Steinunn Arnardóttir
og Arna Pálsdóttir.
Netföng: inga@hagvangur.is og arna@hagvangur.is

Fyrirtæki í mi›borg Reykjavíkur óskar a›
rá›a a›sto›armanneskju í eldhús flar sem
bo›i› er upp á heitan mat í hádeginu. Um
er a› ræ›a hlutastarf og er vinnutími frá
kl. 10.00 til 14.00 alla virka daga.

A›sto› í eldhúsi

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um



Vi›töl munu fara fram í Reykjavík og á Akureyri.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 27. ágúst nk.
Uppl‡singar veita Albert Arnarson og Arna Pálsdóttir.
Netföng: albert@hagvangur.is og arna@hagvangur.is

Ney›arver›ir annast símsvörun í ney›arnúmerinu 112. fieir annast einnig símsvörun
í ney›arnúmerum fyrir ‡msa fljónustua›ila. Unni› er á vöktum í sveigjanlegu
vaktakerfi. Störf ney›arvar›a henta jafnt konum sem körlum.

Hæfniskröfur
Umsækjendur flurfa a› hafa:

stúdentspróf e›a sambærilega menntun, háskólamenntun er æskileg
gó›a almenna tölvukunnáttu og gó›an innsláttarhra›a
gó›a enskukunnáttu, tala› og skrifa› mál
gó›an skilning á dönsku e›a ö›ru Nor›urlandamáli
almenna flekkingu á landinu
hreint sakavottor›

Persónulegir eiginleikar
Umsækjendur flurfa a›:

eiga gott me› a› halda einbeitingu undir álagi
hafa frumkvæ›i, sjálfstæ›i og áræ›ni í starfi
hafa gó›a samstarfshæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum
hafa gó›a greiningarhæfni
hafa fljónustulund og sveigjanleika

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Ney›arver›ir
Reykjavík og Akureyri

Ney›arlínan óskar eftir a› rá›a ney›arver›i til starfa
í Reykjavík og á Akureyri.

Ney›arlínan var stofnu› ári› 1995.
fiar vinna 35 starfsmenn sem hafa
allir hloti› mikla fljálfun og sérhæf-
ingu. Í samanbur›i vi› önnur lönd
er Ney›arlínan í fremstu rö› á svi›i
ney›arsímsvörunar og fljónustu.

Í bo›i er krefjandi og ábyrg›armiki›
starf í traustu vinnuumhverfi.

www.112.is



.

Starfsmann í mötuneyti
Starfsmann vantar í mötuneyti framhaldsskóla í Reykjavík

Vinnutími 8:00 til 16:00 (eða samkomulag)
Góð laun í boði. Umsækjandi þarf helst að vera orðinn 20 ára.

Upplýsingar í síma 899 2959.

Olíuverzlun Íslands hf. óskar að ráða kerfisstjóra 
í upplýsingatæknideild.

Viðkomandi hefur tæknilega umsjón með rekstri 
tölvukerfa Olís og tekur þátt í stefnumótun og 
áætlanagerð í tengslum við þá starfsemi.

Í boði er tækifæri til að vera þátttakandi í skemmtilegu en jafnframt 
krefjandi hópstarfi þar sem leitast er við að reka og þróa tölvukerfi 
í fremstu röð.

Starfssvið
Uppsetning og rekstur á netbúnaði, netþjónum 
og vinnustöðvum

Rekstur staðarnets, víðnets og eldveggja

Önnur tilfallandi verkefni innan deildarinnar

Umhverfi
Windows og AIX

Cisco-beinar og eldveggur

Navision og MS-SQL

Posis-kassakerfi

Menntun og hæfniskröfur
Tölvunám úr Iðnskólanum eða sambærileg menntun

Góð þekking á uppsetningum og rekstri á Windows- 
netþjónum og vinnustöðvum

Grunnþekking á Cisco-beinum

2–3 ára reynsla af rekstri tölvukerfa

Öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

OLÍS – við höldum með þér!

Hjá Olís er lögð áhersla á 

góðan aðbúnað starfsfólks, 

stuðning til náms og 

heilsueflingar, heiðarleika í 

samskiptum, snyrtimennsku 

og fagleg vinnubrögð.

Skrifstofur Olís eru að 

Sundagörðum 2 og þar starfa 

um 60 manns.

Umsóknir þurfa að berast til starfsmannastjóra Olís fyrir 17. ágúst nk. 
og má annað hvort senda þær í tölvupósti til rbg@olis.is eða í pósti til 
Olíuverzlunar Íslands, b.t. starfsmannastjóra, Sundagörðum 2,
104 Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Þórdís Ragnarsdóttir, 
forstöðumaður upplýsingatæknideildar Olís, ktr@olis.is.

Kerfisstjóri
í upplýsingatæknideild Olís
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Tæknimenn - sölustarf

Vegna aukinna umsvifa óskar marka›s- og sölusvi›
Securitas eftir jákvæ›um og duglegum starfsmanni.

Hjá Securitas starfa um 400 manns og
er fyrirtæki› eitt af stærstu fyrirtækjum
landsins. Höfu›stö›var Securitas eru
í Reykjavík og Stjórnstö› Securitas er
á Ney›arlínunni 112. Einnig er Securitas
me› starfsemi á Akureyri, í Borgarnesi,
á Selfossi og Austfjör›um. Á marka›s-
og sölusvi›i starfa um 30 sölumenn.

www.securitas.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
27. ágúst nk. Númer starfs er 6946.

Uppl‡singar um starfi› veitir
Elísabet S. Arndal.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

Starfi› felur í sér:
Sölu á tæknivörum Securitas, svo sem 
myndeftirlitskerfum, a›gangsst‡rikerfum
og brunavi›vörunarkerfum.
A› vi›halda vi›skiptatengslum og afla n‡rra.
fijónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina.

Hæfniskröfur:
Tæknimenntun, rafvirkjun, rafeindavirkjun, 
i›nfræ›i.
Gó›ir söluhæfileikar og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
Sjálfstæ› vinnubrög› og frumkvæ›i.

SECURITAS

Í bo›i er spennandi starf hjá ört vaxandi fyrirtæki. Samkeppnishæf laun fyrir réttan a›ila.

- vi› rá›um
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Hjá Bræ›runum Ormsson er mikil áhersla lög› á faglega fljónustu vi› vi›skiptavini og flví
leitum vi› a› duglegu og hei›arlegu fólki me› mikla fljónustulund í ne›angreind störf.

Verslunarstjóri
Verslunarstjóri ber m.a. ábyrg› á daglegum rekstri verslunar,
starfsmannastjórn og fljálfun starfsmanna ásamt vöruframsetningu
og vöruúrvali.

Vi› leitum a› hugmyndaríkum einstaklingi me› mikla hæfni í mannlegum
samskiptum og menntun og/e›a reynslu sem n‡tist í starfi.

Söluma›ur í verslun
Helstu verkefni sölumanns eru afgrei›sla og fljónusta vi› vi›skiptavini.
Vi› leggjum mikla áherslu á gó›a framkomu og fljónustulund hjá okkar
sölumönnum og lítum á reynslu af sölumennsku sem kost en ekki skilyr›i.

fijónustustjóri í heimilistækjadeild
fijónustustjóri hefur umsjón me› fljónustu heimilistækjadeildar vi›
vi›skiptavini, í nánu samstarfi vi› verslanir fyrirtækisins og fljónustua›ila.
Í fletta starf flurfum vi› einstakling me› reynslu sem n‡tist í starfi me›
mikla skipulagshæfni og gó›a almenna menntun.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 20. ágúst nk.

Uppl‡singar veita Albert Arnarson og Arna Pálsdóttir rá›gjafar hjá
Hagvangi. Netföng: albert@hagvangur.is og arna@hagvangur.is

Bræ›urnir Ormsson

Bræ›urnir Ormsson er 85 ára gamalt
fyrirtæki, lei›andi í sölu heimilistækja á
Íslandi. Fyrirtæki› er framsæki› og
áhersla lög› á gæ›avörur á gó›u ver›i.
Ef flú gerir kröfur, ættir flú a› koma til
Ormsson - flar eru flær uppfylltar. 

www.ormsson.is

- vi› rá›um
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Marka›s- og sölusvi› Securitas

Vegna aukinna umsvifa leitar Securitas a› öflugu
starfsfólki.

Hjá Securitas starfa um 400 manns og
er fyrirtæki› eitt af stærstu fyrirtækjum
landsins. Höfu›stö›var Securitas eru
í Reykjavík og Stjórnstö› Securitas er
á Ney›arlínunni 112. Einnig er Securitas
me› starfsemi á Akureyri, í Borgarnesi,
á Selfossi og Austfjör›um.

www.securitas.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
27. ágúst nk. Númer starfs er 6947.

Uppl‡singar um starfi› veitir
Elísabet S. Arndal.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

Ef flú:
Hefur metna› og vilt ná árangri fyrir flig og 
fyrirtæki›.
Ert me› jákvætt og skemmtilegt vi›mót.
B‡r› jafnvel yfir reynslu af sölustörfum.

fiá b‡›st flér:
Áhugavert og krefjandi starf.
Traustur vinnusta›ur.
Gó› starfsskilyr›i og frábær vinnuandi.
Samkeppnishæf laun.

SECURITAS Securitas óskar a› rá›a öflugt fólk af bá›um kynjum til starfa á marka›s- og sölusvi›i. Á svi›inu
starfa um 30 manns sem sinna sölu bæ›i til einstaklinga og fyrirtækja.  Marka›sgreining og
marka›sstörf eru öflug og allur a›búna›ur, til a› ná miklum árangri, er til fyrirmyndar.

Störfin felast í sölu á vörum og fljónustu Securitas. Starfi› hentar konum ekki sí›ur en körlum
og eru flær hvattar til a› sækja um.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 2519

Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW .HAGVANGUR . IS
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því 
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðar-

fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs

 við framsækið og

spennandi fyrirtæki.

Vegna breytinga og vaxandi starfsemi getum við bætt lyfjatæknum 
og sölu- og afgreiðslufólki í okkar frábæra starfsmannahóp.
Störfin felast í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum í verslun, afgreiðslu á kassa,
afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun 
þeirra.

Um er að ræða fullt starf og hlutastarf í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og möguleiki á 
starfsþróun.

Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, söluhæfileika, góða tölvu-
kunnáttu og getu til að vinna undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og 
reynsla úr apóteki er kostur.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar, www.lyfja.is 
og hjá Halli í starfsmannahaldi (hallur@lyfja.is) í síma 530 3800.

Atvinnutækifæri hjá Lyfju

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is. 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Ráðið verður í störfin sem fyrst.



Áhugaverð framtíðarstörf
í Hafnarfirði

Húsasmiðjan hf.
er stærsti söluaðili

byggingarvara á Íslandi
og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir

100.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000
manns á öllum aldri.
Við leggjum mikla

áherslu á að starfsmenn
eigi þess kost að eflast

og þróast í starfi.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 20. ágúst n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri sem
er sem vilja starfa hjá
traustu og góðu fyrir-
tæki til að sækja um.

Fyrir alla

Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum
Ábyrgðarsvið:

• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Tölvukunnátta æskileg
• Búa yfir heiðarleika og samviskusemi,
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund

Afgreiðslu- og sölumenn á timburlager
Ábyrgðasvið:

• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Almenn lagerstörf
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Lyftararéttindi væri kostur

  - starfsmaður verður að öðrum kosti sendur á lyftaranámskeið
• Búa yfir  þjónustulund og samskiptahæfni

Kringlunni  Smáralind  Akureyri 



www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi er innflytjandi

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. 

Starfsmenn fyrirtækisins byggja 

gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- 

og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin

samvinna eru hornsteinar í daglegri 

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri 

áskorun er tekið fagnandi hendi og

leita starfsmenn stöðugt leiða til að 

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.
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óskar að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:

Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@toyota.is 

ásamt ferilskrá, merkt viðkomandi starfi.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst. 

Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir í síma

570 5070 eða á netfanginu fanny@toyota.is

Toyota í Kópavogi leitar eftir einstaklingum sem 

eru metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, 

með ríka þjónustulund og liprir í mannlegum

samskiptum. Í boði eru spennandi framtíðarstörf 

hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa 

metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfsmaður í Söluskoðun
notaðra bíla

Starfssvið:
- Almenn söluskoðun

Hæfniskröfur:
- Próf í bifvélavirkjun 
- Góð þekking á bílum skilyrði
- Reynsla af söluskoðun æskileg 

Vinnutími: 09:00 – 18:00

Starfsmaður á Standsetningu 
nýrra bíla

Starfssvið:
- Þrif og standsetning nýrra bíla

Hæfniskröfur:
- Reynsla af þrifum á bílum æskileg
- Vandvirkni og nákvæmni
- Góð þekking á bílum kostur

Vinnutími: 08:00 – 18:00

Starfsmaður í  Varahlutaverslun
Starfssvið:
- Sala á varahlutum

Hæfniskröfur:
- Reynsla af sölu varahluta æskileg
- Góð þekking á bílum
- Vandvirkni og nákvæmni

Vinnutími: 08:00 – 18:00

Auglýsingasími



Frekari upplýsingar gefa Ásta Björk 
Sveinsdóttir starfsmannastjóri, sími: 
585-1505, asta@lh.is og Guðmundur 
Þorbjörnsson framkvæmdastjóri, sími: 
585-1537, gudmundurth@lh.is.

Umsækjendur geta einnig sótt um á 
heimasíðu okkar: www.lh.is

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

Línuhönnun hf. er framsækin verkfræðistofa sem leggur 
metnað sinn í fagmennsku,  vönduð vinnubrögð og léttan 
og skemmtilegan starfsanda. Þekking starfsmanna og 
hæfni þeirra er mikilvægasta auðlind fyrirtækisins.  
Línuhönnun hefur hlotið margvíslegar viðurkenningar fyrir 
starfsemi sína og þjónustu.  Kjörorð Línuhönnunar og loforð 
til viðskiptavina er:
                             ....á vit góðra verka....

ISO 9001
ISO 14001



Lögfræðingar

- Annars vegar

- Hins vegar

Háskólamenntaðir sérfræðingar

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is. 
Nánari upplýsingar um störfin gefur Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri
RSK í síma 563-1202. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið
tekin um ráðningu.

umsoknir@rsk.is

Ríkisskattstjóri leitar að jákvæðum og
kraftmiklum einstaklingum til starfa

skattur.is



Framkvæmdastjóri  •  Ríki Vatnajökuls ehf.
Ríki Vatnajökuls ehf.  auglýsir eftir framkvæmdastjóra til starfa á Höfn 

þekkingarsetrinu Nýheimum.

  

Hlutverk:
•

Menntunar- og hæfniskröfur:
•

•



Við leitum að duglegu, skapgóðu og 
þjónustulunduðu fólki í afgreiðsluna:

Um vaktavinnu er að ræða
− bæði fullt starf og hlutastarf

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar í
síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

Um starfið:
Starfið felst í sölu, ráðgjöf og þjónustu við
viðskiptavini

Menntun eða einhver reynsla af
pípulögnum æskileg

Reynsla úr sambærilegu starfi kostur

Spennandi
framtíðarstörf

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar,
Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir
20. ágúst n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is. husa.is.

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á
landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við
á boðstólum yfir 100.000

vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að
jafnaði um 1000 manns á

öllum aldri.

Við leggjum mikla áherslu á
að starfsmenn eigi þess kost  

að eflast og þróast í starfi.

www.husa.is

Pípulagnaverslunin Skútuvogi

Viljum ráða áhugasama sölu- og
afgreiðslumenn í pípulagnaverslun
okkar Skútuvogi

Húsasmiðjan
hvetur alla, á

hvaða aldri sem
er,sem vilja starfa

hjá traustu og
góðu fyrirtæki til

að sækja um.

Fyrir alla

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan lög-
fræðing til starfa á Neytendaréttarsviði stofnunarinnar.
Um er að ræða faglega krefjandi starf þar sem reynir á
gerð úrskurða, umsjón lögfræðilegra málefna, afgreiðslu
erinda og frumkvæði við framfylgd og þróun laga sem
falla undir starfssvið Neytendaréttarsviðs. Um er að ræða
margvísleg áhugaverð verkefni er varða löggjöf á sviði
viðskipta og eftirlit með viðskiptaháttum hér á landi og
innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Helstu verkefni eru:

• Umsjón og afgreiðsla stjórnsýsluerinda

• Undirbúningur og gerð úrskurða

• Upplýsingagjöf til viðskiptamanna, s.s. neytenda,
fyrirtækja, o.fl.

• Þátttaka í þróun laga og reglna um viðskiptahætti

Menntun:

• Lögfræðipróf frá innlendum háskóla

Framhaldsnám á sviði lögfræði eða viðskipta er kostur

Almenn þekking og hæfniskröfur:

• Frumkvæði

• Skipulags- og samskiptahæfni

• Góð tungumálakunnátta er kostur

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum Bandalags
háskólamanna. Vakin er athygli á 20. gr. laga nr 96/2000,
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 27. ágúst 2007.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson for-
stjóri og Þórunn Anna Árnadóttir, sviðsstjóri Neytendaréttar-
sviðs, í síma 510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is
og thorunn@neytendastofa.is.

Neytendaréttarsvið skal stuðla að því að neytendur hafi
sem mestar upplýsingar og yfirsýn yfir markaðinn, efla
neytendafræðslu, taka við ábendingum og vinna gegn
óréttmætum viðskiptaháttum.

LÖGFRÆÐINGUR
Á NEYTENDARÉTTARSVIÐI

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is



SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
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VÖRUHÚS-HJÓLBARÐAR
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í Vöruhús-hjólbarðar sem staðsett er 
á Bíldshöfða, Reykjavík.

Helstu verkefni:
 Öll almenn lagerstörf á 
hjólbarðalager

VÖRUHÚS-BÍLDSHÖFÐI
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í Vöruhús félagsins sem staðsett er 
á Bíldshöfða, Reykjavík.

Helstu verkefni:
 Öll almenn lagerstörf

Nánari upplýsingar um störfin veitir Björn Björnsson vöruhússtjóri Bíldshöfða í síma 440 1251
Áhugasamir sæki um störfin á www.n1.is

VÖRUHÚS-GELGJUTANGI
N1 óskar eftir að ráða starfsmann í Vöruhús-Gelgjutanga sem staðsett er 
í Reykjavík.

Helstu verkefni:
Móttaka vöru
Meðhöndlun endursendinga
Önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Reynar Ellerup vöruhússtjóri Gelgjutangi í síma 440 1280
Áhugasamir sæki um starfið á www.n1.is 

Æskilegir eiginleikar:
Þekking á starfsemi vörulagers
Almenn tölvuþekking
Þjónustulipurð
Samskiptafærni
Stundvísi

Æskilegir eiginleikar:
Almenn þekking á lagerstörfum 
Þjónustulipurð
Stundvísi
Ökupróf

Æskilegir eiginleikar:
Almenn þekking á lagerstörfum og hjólbörðum
Þjónustulipurð
Stundvísi
Ökupróf

Auglýsingasími

– Mest lesið



MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga



Áhugaverð framtíðarstörf
hjá Húsasmiðjunni

Húsasmiðjan hf.
er stærsti söluaðili

byggingarvara á Íslandi
og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir

100.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000
manns á öllum aldri.
Við leggjum mikla

áherslu á að starfsmenn
eigi þess kost að eflast

og þróast í starfi.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 20. ágúst n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri sem
er sem vilja starfa hjá
traustu og góðu fyrir-
tæki til að sækja um.

Fyrir alla

Timburlager í Súðarvogi
• Leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingum til
afgreiðslu- og lagerstarfa sem fyrst

Hæfniskröfur:
- Lyftarapróf æskilegt en þeir sem ekki hafa réttindi verða sendir á lyftaranámskeið

Trésmíðaverkstæði Súðarvogi
• Viljum ráða trésmið eða laghentan einstakling vanan
trésmíðavinnu til framtíðarstarfa

- Til greina kemur að ráða iðnnema

Verslun Skútuvogi
• Starfsmenn til kassaafgreiðslu og aðstoðar í deildum

• Sölu- og afgreiðslumann í hreinlætistækja- og gólfefnadeild
- Einhver þekking á byggingarefnum æskileg og reynsla af sölumennsku væri kostur

• Starfsmann í málningardeild
- Reynsla úr sambærilegu starfi eða þekking á málningarefnum væri kostur

• Sölu- og afgreiðslumann í raftækjadeild
- Leitum að góðum sölumanni með þekkingu á raftækjum

Helgarvinna
- Leitum að þjónustulunduðum og duglegum starfsmönnum í helgarvinnu
í Kaffi Garði og í verslun okkar í Skútuvogi

Óskum eftir að ráða áhugasama og þjónustu-
lundaða einstaklinga í eftirtalin störf

Skólaskrifstofa
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Íþróttir Starf íþróttakennara, afleysing til
áramóta.

Tónmennt 50% starf á yngsta stigi.

Upplýsingar/umsókn:
Ólína Thoroddsen, aðstoðarskólastjóri.

olina@seltjarnarnes.is
Sími 5959 200.

Sérkennsla Starf sérkennara, þroskaþjálfa
og stuðningsfulltrúa.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir, deildarstjóri sérkennslu.

eddao@seltjarnarnes.is
Sími 5959 200.

Skólaliðar óskast til starfa með samhentum
hópi á líflegum vinnustað.

Upplýsingar/umsókn:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður

fasteigna, sími 822 9120.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum 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.
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FJÖLBREYTT 
STÖRF Í BOÐI

Hrafnista er fjölskylduvænn vinnustaður 
sem býður fúsar hendur velkomnar til að 

sinna gefandi vinnu með góðum félögum. 
Á Hrafnistu er lögð áhersla á sveigjanleika í starfi.

Allar nánari upplýsingar á www.hrafnista.is, 
magnea@hrafnista.is eða í síma 585 9529

www.hrafnista.is



Afgreiðsla og skjalaskráning
Ríkisskattstjóri leitar að kraftmiklum og jákvæðum
einstaklingi til starfa við afgreiðslu viðskiptavina og
þjónustu innanhúss. Helstu verkefni eru móttaka
viðskiptavina, afgreiðsla skattkorta, skjalaskráning
og símvarsla.

Starfið krefst lipurðar í samskiptum, þjónustulundar, 
tungumálakunnáttu, frum kvæðis og ná kvæmni í vinnu -
brögðum. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af
sambærilegum stöfum, reynslu af vinnu við tölvur og
hafi lokið stúdentsprófi.

Vinnutími er kl. 8-16. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst. Laun taka mið af kjarasamningi
ríkisins við SFR.

Umsóknir er hafi að geyma ítarlegar upplýsingar m.a.
um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli
skiptir, sendist til ríkisskattstjóra á tölvu póst fangið
umsoknir@rsk.is eða með bréfi til RSK, Laugavegi 166,
150 Reykjavík, merkt starfsmanna stjóra, eigi síðar en
16. ágúst 2007.

Upplýsingar um starfið gefur Inga Hanna Guð munds -
dóttir starfsmannastjóri RSK í síma 563 1202.
Öllum umsókn um verður svarað þegar ákvörðun hefur
verið tekin um ráðningu.

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is.

Leikskólar Kópavogs

Í leikskóla er gaman..........
.

Fræðsluskrifstofa
Kópavogs

Kópavogsbær óskar að ráða leikskólakennara og fl . starfsfólk í leikskóla Kópavogs.
Um er að ræða heilar stöður og hlutastöður. Kópavogsbær rekur 16 

leikskóla og nýr leikskóli tekur til starfa nú í ágúst. Leitast er við að búa sem best að
 leikskólunum og þeim sem þar dvelja, börnum og starfsmönnum.

Leitað er að fólki sem er tilbúið til að taka þátt í metnaðarfullu og skemmtilegu
 leikskólastarfi  og fjölbreyttu þróunarstarfi  þar sem starfsgleði er í fyrirrúmi.

Fólk á öllum aldri og af báðum kynjum er velkomið til starfa og leikskólar 
kópavogs bjóða þroskaða einstaklinga sérstaklega velkomna.

Leikskólakennarar! Kynnið ykkur nýjar samþykktir Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 
kjarasamningar Félags leikskólakennara og Launanefndar sveitarfélaga. 

Kynnið ykkur leikskóla Kópavogs á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is
þar sem jafnframt er hægt að sækja um störfi n í gegnum job.is.

Upplýsingar um störfi n og sérkjör gefur leikskólafulltrúi
 í síma 570-1600 eða netfang: sesselja@kopavogur.is

og leikskólastjórar hvers leikskóla.

Fólk á öllum aldri óskast til starfa

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

A
ug

l. 
Þó

rh
ild

ar
 2

20
0.

37
3

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli

Starfsfólk vantar
í Skólaskjól

• Almenn störf

• Vinna með börnum með sérþarfir

Skólaskjól er lengd viðvera fyrir nemendur
í 1. til 4. bekk í Mýrarhúsaskóla á
Seltjarnarnesi.
Við óskum að ráða fólk til almennra starfa
og til vinnu með börnum með sérþarfir.
Þetta eru skemmtileg og gefandi störf á
góðum vinnustað.
Upplýsingar veitir Rut Bjarna forstöðu-
maður Skólaskjóls í síma 5959 200 eða
822 9123, rutbj@seltjarnarnes.is

Náms- og starfsráðgjafi við Háskólann á Bifröst

Helstu verkefni
Náms- og starfsráðgjöf til nemenda skólans 
og væntanlegra nemenda; bæði er um 
einstaklingsráðgjöf og hópráðgjöf að ræða.
Námskeiðahald tengt vinnulagi og 
viðhorfum í námi.
Umsjón með sérúrræðum vegna fötlunar 
eða námsörðugleika.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði náms- og starfsráðgjafar, 
meistaragráða æskileg.
Reynsla af náms- og starfsráðgjöf til fullorðinna.
Reynsla af námskeiðahaldi.
Góð samstarfsfærni.
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
Skipulögð og fagleg vinnubrögð.

Möguleiki er á húsnæði á staðnum. 

Við háskólann eru starfandi þrjár 
deildir á grunn- og meistarastigi; 
viðskipta-, laga- og félagsvísinda-
deild.
Auk þess eru starfandi símenntunar-
deild og frumgreinadeild sem er árs 
undirbúningur fyrir nám í 
háskólanum. Nemendur eru um
1000 talsins í stað- og fjarnámi.

Í háskólaþorpinu búa nemendur og 

starfsfólk ásamt fjölskyldum sínum.

Þar er ört vaxandi samfélag fólks á 

öllum aldri.

Háskólinn á Bifröst er vinnustaður

sem heldur jafnréttissjónarmið í 

heiðri og því hvetjum við bæði karla

og konur til að sækja um starfið.

Laust er til umsóknar starf náms- og starfsráðgjafa við Háskólann á Bifröst. 
Um 80% stöðu er að ræða og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst. Nánari upplýsingar veitir Erla Hrönn Vilhjálmsdóttir, náms- og starfsráðgjafi og sálfræðingur við 
skólann, s: 433 3000 eða netfang: erla@bifrost.is. 
Umsóknir berist á sama netfang.

Starfið felst einkum í uppsetningu vélstýringa í vinnuvélar, kennsla og viðhald á þeim sem 
og öðrum búnaði sem fyrirtækið selur og þjónustar.  Búnaðurinn byggir ýmist á GPS, laser
eða alstöðvatækni. Viðkomandi starfsmaður hefur samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins
varðandi þjónustu og leiðbeiningar um notkun tækja og hugbúnaðar.

Boðið er upp á starf á fullkomnasta rafeindaverkstæði á sínu sviði hérlendis, við hlið hæfustu manna
með áratuga reynslu í þjónustu á ofangreindum búnaði.  Gott vinnuumhverfi og nýjasti tækjabúnaður
er til staðar.  Námskeið í þjónustu á búnaðinum eru haldin bæði hérlendis og erlendis.

Leitað er að drífandi laghentum og þjónustulunduðum einstaklingi sem er fljótur að tileinka
sér nýjungar og getur unnið undir miklu álagi á álagstímum.   Gott vald á ensku og tölvukunnátta
er skilyrði. Til greina koma t.d. vélvirkjar, rafvirkjar, rafeindavirkjar eða aðrir með áþekka reynslu en ekki
er slík menntun skilyrði.  Vinnutími er milli kl. 08-17 á reyklausum vinnustað

Upplýsingar um starfið veitir Jón Tryggvi í síma 5105100.
Umsóknir sendist á tölvupósti á póstfangið  jon@ismar.is , 
ásamt upplýsingum um umsækjanda fyrir 23. ágúst 2007.
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Ísmar, sem var stofnað 1982, er sérhæft fyrirtæki á sviði hvers konar mælingatækni s.s. GPS, Alstöðvum
eða Lasertækni. Fyrirtækið býður heildarlausnir fyrir verktaka, verkfræðistofur, jarðvísindamenn og 
ýmis ríkisfyrirtæki á sviði mælitækni og vélstýringa auk umferðaröryggisbúnaðar fyrir löggæslu, 
sveitafélög, verktaka o.fl. 

Ísmar er umboðsaðili fyrir framleiðendur sem eru leiðandi á sínu sviði í heiminum.

Ísmar óskar eftir að ráða tæknimann á verkstæði.
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ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Flugfélag Íslands er arðbært, 
markaðsdrifið þjónustufyriræki, 
leiðandi í farþega- og
fraktflutningum, og þjónar 
flugrekendum og aðilum
í ferðaiðnaði.

Eitt af markmiðum félagsins er að
hafa ætíð á að skipa hæfum og
liprum liðsmönnum sem sýna 
frumkvæði og hafa jákvætt viðhorf.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 
280 manns sem allir gegna 
lykilhlutverki í starfsemi þess. 

Hlaðmenn og 
starfsmaður í flugfrakt

flugfelag.is
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Flugfélag Ísland óskar
eftir að ráða starfsmenn
til framtíðarstarfa á
flughlaðið í Reykjavík og 
starfsmann í flugfraktina 
á Reykjavíkurflugvelli.

Starf hlaðmanna:

» Aðstoð á hlaði við komur og brottfarir flugvéla

» Dráttur flugvéla

» Hleðsla og afhleðsla á farangri og  vörusendingum

» Áfylling vista/vöru um borð

» Flokkun og frágangur sendinga í vöruhúsi

» Vaktavinna

Hæfniskröfur:

» Bílpróf er skilyrði, réttindi á smærri vinnuvélar 
    æskileg (lyftarapróf)

» Jákvætt hugarfar, rík þjónustulund og 

    góð samskiptahæfni

» Árvekni og sjálfstæði í vinnubrögðum

» Góð íslenskukunnátta

» Stundvísi og reglusemi

Umsóknarfrestur:

Skrifleg umsók, merkt öðru hvoru af ofan-
greindum störfum, sendist til starfsmanna-
þjónustu fyrir  19. ágúst 2007, ráðning verður
sem fyrst. 
Rafrænar umsóknir sendist með tölvupósti á 
netfangið umsoknir@flugfelag.is

Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Þórðardóttir, 
starfsmannastjóri í síma 570 3000.

Starf í flugfrakt:

» Móttaka og frágangur vörusendinga í vöruhúsi

» Flokkun ásamt afhendingu úr vöruhúsi

» Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

» Umsjón og þrif í vöruhúsi

» Vinnutími frá kl. 06:30 til 16:30 alla virka daga

Viltu vinna hjá fyrirmyndar fyrirtæki?

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu 
á mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakarí og 
veitingahús. Danól var stofnað 1932 og er 
í dag stærsta innflutnings- og dreifingar-
fyrirtækið á Íslandi í almennri matvöru.

Í vöruhúsi Danól er að finna fullkomnasta 
búnað sem völ er á í meðferð matvæla. 
Vöruhúsið rúmar 4.500 pallettur, þar af 
rúmar 650 pallettur í hágæða frystiklefum. 
Ennfremur er sölu- og dreifingarkefi Danól 
er með því fullkomnasta sem gerist.

Meðal þekktari vörumerkja Danól eru 
Nestlé, Merrild kaffi, Burton´s, Daloon, 
Hatting, Findus, Göteborg’s kex, Oroblu, 
L’oréal, Vichy, Maybelline, Garnier, Duni, 
Johnson & Johnson, Metsa Tissue, Haribo 
og Mentos.

Hjá Danól starfa um 80 starfsmenn og vill 
fyrirtækið stuðla að starfsánægju starfsfólks 
og að það hafi tækifæri til að vaxa í starfi.
Einkunnarorð fyrirtækisins eru traust, gæði 
og hagkvæmni.

Danól óskar eftir að ráða starfskraft til skrifstofustarfa. 
Vinnutími er frá kl. 9.00 - 17.00 og um framtíðarstarf er að ræða.

Starfið felst í
• Móttöku viðskiptavina
• Flokkun og skönnun skjala
• Móttöku og flokkun á tölvupósti og faxsendingum
• Svörun almennra fyrirspurna í móttöku
• Símsvörun á skiptiborði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Starfsreynsla af sambærilegum störfum
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta
• Enskukunnátta og/eða norðurlandamál
• Góð framkoma og þjónustulund

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Fjölbreytt skrifstofustarf“ eða 
á netfangið ee@egils.is fyrir 18. ágúst nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 580 9029.

Daníel Ólafsson ehf. · Skútuvogur 3 · 104 Reykjavík · sími 580 6600 · www.danol.is

Fjölbreytt skrifstofustarf



Leitað er að metnaðarfullum leiðtoga sem hefur
áhuga á þróun og eflingu starfs fyrir börn og unglinga 
á vettvangi frítímans

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Helstu verkefni frístundamiðstöðvar-
innar Tónabæjar eru:
Yfirumsjón með öllu barna- og unglingastarfi ÍTR á 
þjónustusvæði Tónabæjar
• 3 félagsmiðstöðvar: Tónabær, Bústaðir og  
   Þróttheimar 
• 8 frístundaheimili
• Annað félags- og tómstundastarf fyrir börn
   og unglinga í hverfinu
• Forvarnarstarf
• Hverfasamstarf og þverfaglegt samstarf við 
   aðrar stofnanir

Helstu verkefni forstöðumanns:
Að vera leiðandi á sviði frítímaþjónustu og skapa
jákvæða umgjörð fyrir borgarbúa til frístundaiðkunar
Ábyrgð á starfsemi sem heyrir undir Tónabæ
Yfirumsjón með frítímastarfi fatlaðra barna á vegum ÍTR
Fjármála- og starfsmannastjórnun
Skipulagning og áætlanagerð

Menntunar– og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Stjórnunarreynsla
Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar
Reynsla af tómstundastarfi æskileg
Tungumálakunnátta
Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 

og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Nánari upp-

lýsingar veitir Soffía Pálsdóttir, skrifstofustjóri tóm-

stundamála ÍTR, sími 411 5000, netfang: 

soffia.palsdottir@reykjavik.is og Ragnheiður E.

Stefánsdóttir, starfsmannastjóri ÍTR, netfang:

ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

STAÐA FORSTÖÐUMANNS
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVARINNAR
TÓNABÆJAR ER LAUS TIL UMSÓKNAR

R

ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur 
er til 27. ágúst 2007
Umsóknum skal skilað rafrænt á itr@itr.is eða til 

Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1,

110 Reykjavík, merkt forstöðumaður – Tónabær

Vertu með frá byrjun
Við leitum að kraftmiklu og hressu fólki 
sem vill takast á við áskorun í starfi.
Starfið felur í sér að veita viðskiptavinum
NOVA ráðgjöf í tengslum við hina nýju
3G þjónustu fyrirtækisins. 

Við leggjum áherslu á gott og 
skemmtilegt starfsumhverfi hjá nýju 
og spennandi fyrirtæki.

NOVA er nýtt 3G félag sem mun bjóða
nýja tegund farsíma- og netþjónustu
síðar á þessu ári. 3G mun breyta með
hvaða hætti fólk á í samskiptum, miðlar
upplýsingum og afþreyingu. 

Vilt þú takast á við nýja og skemmtilega
hluti að loknu sumarfríi og ganga til liðs
við NOVA?

Verslun 565067

Umsjón með ráðningu hefur Vinna.is.
Nánari upplýsingar á www.vinna.is eða
í síma 511 1144.

Sölu- og þjónustuver 565068

Í starfinu felst ráðgjöf og sala 3G þjónustu 
til viðskiptavina. 

Unnið er á vöktum sem miðast við opnunar-
tíma verslunar. Mikilvægt er að ráðgjafar séu 
lífsglaðir, hafi jákvætt viðhorf, séu með 
stúdentspróf eða sambærilega menntun 
og síðast en ekki síst hafi gaman af nýjungum
og áhuga á tæknilegum framförum. Allir 
starfsmenn fá yfirgripsmikla þjálfun áður 
en þeir hefja störf. Einnig er leitað að 
ráðgjöfum í hlutastörf.

Í starfinu felst ráðgjöf og sala 3G þjónustu 
til viðskiptavina.

Unnið er á vöktum sem miðast við opnunar-
tíma sölu- og þjónustuvers. Mikilvægt 
er að ráðgjafar séu lífsglaðir, hafi jákvætt
viðhorf, séu með stúdentspróf eða sam-
bærilega menntun og síðast en ekki síst 
hafi gaman af nýjungum og áhuga á 
tæknilegum framförum. Allir starfsmenn 
fá yfirgripsmikla þjálfun áður en þeir hefja 
störf. Einnig er leitað að ráðgjöfum 
í hlutastörf.



a eftir
f i kj

Tryggingamiðstöðin auglýsir eftir starfsmanni í Markaðsdeild. 
Um fullt starf er að ræða.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Aðalstræti 6 /  101 Reykjavík /  Sími 515 2000 /  www.tryggingamidstodin.is
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Starfssvið:

// Umsjón með markaðsefni TM
// Umsjón með markaðsstarfi útibúa og umboða TM 
// Þátttaka í þróun markaðsáætlana og stefnumótun markaðsmála TM
// Samskipti við auglýsingastofu
// Greining á markaðsupplýsingum og umsjón markaðsrannsókna TM 
// Önnur tilfallandi verkefni innan markaðsdeildar TM
// Virk þátttaka í öðrum störfum innan vátrygginga - og fjármálaþjónustu TM sem 
     og í verkefnum sem tengjast öðrum sviðum, eftir því sem þörf krefur hverju sinni 

// Háskólamenntun í markaðsfræði eða sambærileg menntun æskileg 
// Reynsla af markaðsmálum æskileg
// Mjög góð íslenskukunnátta
// Góð almenn tölvukunnátta 

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera jákvæður og geta unnið vel með fólki.
Viðkomandi þarf að vera skipulagður og vandvirkur og geta unnið undir álagi. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir á tölvupóstfangið starf@tmhf.is 
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál 

Stefán Gunnarsson deildarstjóri Markaðsdeildar, stefang@tmhf.is,  veitir frekari 
upplýsingar um starfið 

Hæfniskröfur:

Verkefnastjóri  Markaðsdeild

Tryggingamiðstöðin er framsækið fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. Hjá TM starfar 120 manna samhentur hópur
sem hefur það markmið að veita góða þjónustu á mannlegum nótum þar sem þörfum hvers og eins er mætt af sanngirni. Það er 
keppikefli starfsmanna Tryggingamiðstöðvarinnar að standa undir kröfum og væntingum viðskiptavina og hluthafa og koma fram af
heiðarleika og einlægni. 

Við leitum að starfsfólki til að gegna 
afgreiðslustörfum. Um er að ræða 
kvöld- og helgarvinnu - tilvalið fyrir 
skólafólk á öllum aldri!

Umsóknir sendist á huldah@sena.is 
Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublöð 
í afgreiðslu kvikmyndahúsa okkar. 
Umsóknir berist fyrir 20. ágúst.

Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 
og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.
Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 
og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-
lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 
og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki 
landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 
unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt, 
Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 
Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 
Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi 
Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 
ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 
víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 
sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 
jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða metnaðarfullan og 
kraftmikinn starfsmann til að hafa umsjón með rekstri útibús Ölgerðarinnar 
á Austurlandi.

Hæfniskröfur
• Reynsla af sölustörfum
• Reynsla af markaðsmálum
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta „Svæðisstjóri“
eða á netfangið kpe@egils.is fyrir 19. ágúst n.k.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Thor Gunnarsson sölustjóri 
í síma 580 9000.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is 

Svæðisstjóri
á Austurlandi



Staða matreiðslumanns 
við Dvalarheimilið Hlíð, Akureyri.

Laus er til umsóknar staða matreiðslumanns eða matar-
tæknis á  Dvalarheimilinu Hlíð. 
Um er að ræða fullt starf og er daglegur vinnutími 08:00-
16:00 og annan hvern sunnudag frá 08:00-12:00.
Matreiðslumaður starfar við hlið yfi rmatreiðslumanns við 
matreiðslu og annan undirbúning.
Áhersla er lögð á jákvæðni og góða samskiptahæfileika.

Umsækjandi þarf að geta hafi ð störf 1. nóvember.

Einungis er tekið  á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar:
www.akureyri.is/auglysingar/atvinnumsoknir/auglyst-
starf

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Matvís.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrarbæj-
ar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð.

Nánari upplýsingar veitir Karl Fr. Jónsson, forstöðumaður, í 
síma 460-9180 virka daga frá kl.08:00 –16:00.
Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta
Akureyrarbæjar í síma 460-1060.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2007.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hjallaskóla
Hjallaskóli er heildstæður grunnskóli í
Kópavogi með 390 nemendur.
Í skólastarfinu er lögð sérstök áhersla á
list- og verkgreinar, fjölbreytta kennslu og
einstaklingsmiðað nám.

Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008

• Umsjónarkennari á yngsta stig 

• Umsjónarkennari á miðstig

• Kennari í leikrænni tjáningu

• Skólaliði 100% starf

• Starfsmaður í dægradvöl 50%

• Forstöðumaður dægradvalar 100%

• Stundakennari í albönsku

• Stundakennari í serbó - króatísku

Upplýsingar gefur skólastjóri Sigrún Bjarnadóttir.
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið
sigrunb@hjsk.kopavogur.is einnig í síma 863 6811

eða 570 4150

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja 

um störfin.



Kynnisferðir óska eftir að ráða 
starfsmenn í eftirfarandi störf 
sem allra fyrst:

Vefstjóri
Verkefni vefstjóra tengjast eftirliti og útliti 
heimasíðu, auglýsingagerð og almennri 
aðstoð við tölvuvinnslu. Leitað er eftir 
hugmyndasmið sem hefur mikla reynslu og 
getur sýnt fram á hæfni sína með fyrri 
verkum.

Starfsmenn í ferðaafgreiðslu 
Um er að ræða ferðaafgreiðslu félagsins í 
Umferðarmiðstöðinni (BSÍ). Fjölbreytt og 
skemmtilegt starf þar sem seldar eru ferðir 
um Ísland og veittar upplýsingar um land 
og þjóð. Góðrar íslenskukunnáttu auk 
annarra tungumála krafist. Unnið er á 
vöktum.

Starfsmenn í söludeild
Vantar starfsmenn í söludeild félagsins sem 
er staðsett í Vesturvör 34 í Kópavogi. Leitað 
er eftir áhugasömum einstaklingi sem helst 
þarf að hafa reynslu af sölustörfum á 
ferðaskrifstofu. Skilyrði er að starfsmaður-
inn kunni skil á helstu ferðamannastöðum á 
Íslandi og hafi ferðast um landið.  Góðrar 
íslenskukunnáttu auk annarra tungumála 
krafist.

Verkstæðismenn
Vantar bifvélavirkja, bílasmiði eða menn 
með sambærilega menntun eða mikla 
reynslu af bílaviðgerðum. Starfsstöð er á 
nýju verkstæði í Vesturvör 34 í Kópavogi. 

Umsóknir sendist til Kynnisferða ehf.,
Vesturvör 34, 200 Kópavogi fyrir 15. ágúst 
2007. Einnig er hægt að senda umsóknir 
með tölvupósti til starfsmannastjóra: 
sigridur@re.is.



bmvalla.is

Deildarstjóri múrdeildar

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

BM Vallá hf. leitar að deildarstjóra í múrdeild fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að hafa staðgóða þekkingu á múrvörum 
og vörum tengdum múrverki. 

Starfið felst m.a. í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina, daglegri 
stjórnun deildarinnar, tilboðsgerð og eftirfylgni sem og 
samningum og þjónustu við endurseljendur. 

Deildarstjóri hefur einnig umsjón með innkaupum á múrvélum, 
varahlutum o.fl. 

Við leitum að sjálfstæðum og metnaðarfullum einstaklingi með 
þekkingu og reynslu af innlendum byggingariðnaði auk góðrar
þekkingar á múrverki. 

Menntun á sviði múrverks, tækni- og verkgreina er tvímælalaust 
kostur en ekki skilyrði. Góð laun í boði.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir 
Gunnar Þór í síma 412-5053 / 617-5053 
eða á skrifstofu söludeildar að Breiðhöfða 

BM Vallá hf. er traust og 
þjónustudrifið sölu- og 
framleiðslufyrirtæki á 
byggingamarkaðnum sem 
leggur áherslu á að uppfylla 
þarfir viðskiptavina sinna á 
sem hagkvæmastan hátt.
Fyrirtækið er með starfsemi 
sína á 11 starfsstöðvum 
víða um landið. 

Mótaðu
framtíðina
með okkur…

Áslandsskóli
S. 664 5501 – leifur@aslandsskoli.is
Almenn kennsla í yngri deild
Íþróttir/sundkennsla
Stuðningsfulltrúi
Skólaliði

Hraunvallaskóli
S. 664 5872 – einar@hraunvallaskoli.is
Kennarar á yngsta og miðstigi
Kennsla á unglingastigi
Smíðakennsla
Sérkennsla
Skólaliði
Matreiðslumeistari

Hvaleyrarskóli
S. 664 5893 – helgi@hvaleyrarskoli.is
S. 664 5869 – marsibil@hvaleyrarskoli.is
Umsjónarkennari f. 6. bekk
Íþróttir/sundkennsla

Lækjarskóli
S. 664 5877 – haraldur@laekjarskoli.is
Deildarstjóri námsvers innan fjölnáms
sem er úrræði fyrir elstu bekki grunnskólans
Skólaliði
Stuðningsfulltrúi

Setbergsskóli
S. 664 5880 – gudosk@setbergsskoli.is
Skólaliði

VíðistaðaskólI
S. 664 5891 – annakr@vidistadaskoli.is
Stærðfræðikennsla
Heimilisfræðikennsla
Kennsla tvítyngdra nemenda
Stuðningsfulltrúi
Skólaliði

Öldutúnsskóli
S. 555 1546 – herla@oldutunsskoli.is
Umsjónarkennsla í 6. bekk
Forfallakennsla

G
R

U
N

N
SK

Ó
LA

R

LE
IK

SK
Ó

LA
R

Arnarberg
S. 555 3493 – arnarberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Álfasteinn
S. 555 6155 – alfasteinn@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Hlíðarberg
S. 565 0556 – hlidarberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar
Síðdegisstöður

Kató
S. 555 0198 – kato@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun
Leikskólinn er tveggja deilda og tekst á við 
forystuverkefni í samkennslu 

Norðurberg
S. 555 3484 – nordurberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Smáralundur
S. 565 4493 – smaralundur@hafnarfjordur.is 
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Stekkjarás
S. 517 5920 / 664 5862 – stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar
Þroskaþjálfi
Skilastöður

Tjarnarás
S. 565 9710 – tjarnaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennara í afleysingar v/námsleyfis 
og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Vesturkot
S. 565 0220 – vesturkot@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun
Sérkennslustjóri
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VESTURKOT
FLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI

Viltu vinna uppbyggilegt starf, taka virkan 
þátt í breytingarferli og leyfa áhugsviði 
þínu að njóta sín?

Við Vesturkot eru lausar eftirfarandi stöður :

Leikskólakennarar og/eða starfs-
fólk með aðra uppeldismenntun

Sérkennslustjóri
Í skólanum er gengið út frá nýjum  hornsteinum:
„FLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI“. Mótun nýrrar stefnu er 
í gangi og því kjörið tækifæri fyrir metnaðarfulla 
einstaklinga að hafa áhrif og setja mark sitt á starfið. 
Sjá nánar á vesturkot@hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri
í síma 565 0220.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir eftir 
jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki til ýmissa 
starfa í grunn- og leikskólum bæjarins.
Nánari upplýsingar um störfin gefa
skólastjórar viðkomandi leikskóla nema 
annars sé getið.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Starfsmaður með reynslu í frárennslislögnum
Bæjarskipulag:
• Ritari og aðstoðarmaður skipulagstjóra

Félagssvið:
• Rekstrarfulltrúi - Bókhald

Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 

tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Fræðslu-, tómstunda- og menningarsvið:
• Íþróttafulltrúi
Sundlaug Kópavogs:
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla karla
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Skólaliði 100%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Skólaliði
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Stundakennari í albönsku
• Stundakennari í serbó-króatísku
Hörðuvallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Stuðningsfulltrúi
Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Íþróttahús Kópavogsskóla:
• Baðvarsla kvenna 80%
Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 
Salaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. – 4. bekk
• Kennari með þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltr.m/þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltrúi á unglingastig
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stig
• Þroskaþjálfi til að vinna m/einhverfum
• Starfsfólk í Dægradvöl, gangavörslu og 

ræstingar
Smáraskóli:
• Tónmenntakennari 50%
• Heimilisfræðikennari
• Deildarstjóri á unglingastigi
Snælandsskóli:
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Nordica hotel mun verða Hilton 
Reykjvík Nordica í haust og þar 
með hluti af stærstu hótelkeðju í 
heimi. Á Nordica eru 252 glæsileg 
herbergi, fjölbreytt veitinga- og 
ráðstefnuaðstaða ásamt einum 
besta veitingastað landsins, VOX. 
Nordica hotel er rekið af Flugleiða-
hótelum ehf. sem er hluti af 
Icelandair group.

Starfsfólk óskast á Hilton Reykjavík Nordica

• Starfsmaður í gestamóttöku á dagvaktir
• Starfsmaður í gestamóttöku á næturvaktir
• Porter, þjónusta við hótelgesti
• Ráðstefnudeild – bókanir og þjónusta við ráðstefnugesti 
• Morgunverður – þjónusta í sal
• Kalda eldhús – morgunverður, smurbrauð 
• Framreiðslumenn – fullt starf og hlutastarf 
• Matreiðslumenn – VOX Restaurant, VOX Bistro, Veislueldhús
• Nemar – kokka- og þjónanemar 
• Þjónustufólk á bari og í veislusali – fullt starf og hlutastarf 

Hæfniskröfur

• Reynsla æskileg en ekki skilyrði 
• Geta til að vinna sjálfstætt og undir álagi 
• Góð þjónustulund, frumkvæði og jákvæðni 
• Áreiðanleiki og stundvísi

Um er að ræða vaktavinnu.

Vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á tölvupóstfangið, 
umsoknir@nordica.is fyrir 21. ágúst 2007.

Metnaður...

...einkennir þá sem
vinna hjá Hilton

Hafnarfjörður - Afgreiðslu-/Lagerstarf
Danco Heildverslun leitar að duglegum og ábyrgðar-
fullum einstaklingum við afgreiðslu á lager.

Hæfniskröfur:                                                                                   
• Reynslu af afgreiðslu- og lagerstörfum.                                                                                       
• Skipulagshæfni                                                                                      
• Lipurð í mannlegum samskiptum                                                                                          

 .                                                                                    

Æskilegt er að viðkomandi sé eldri 
ð störf sem fyrst.

Umsóknir sendist til siggi@danco.is



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%
Álfatún:  564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)
• Matreiðslufólk/matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri y.d.100%
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
• Aðstoð í eldhús
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari 100%
• Starfsmaður/leiðbeinandi í afleysingu frá 

1. sept. 
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240
• Deildarstjóri á yngri deild
• Leikskólakennarar
• Dagræsting 50%, sem fyrst
Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Fagstjórn í listum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði



Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Frístundamiðstöðin
GUFUNESBÆR
leitar eftir öflugum
starfskrafti

UMSJÓNARMAÐUR FRÍSTUNDA-
HEIMILISINS BROSBÆJAR Í 
ENGJAHVERFI 

Ábyrgðarsvið
• Umsjón með starfsemi frístundaheimilisins 

fyrir börn á aldrinum 6–9 ára, ásamt öðrum
verkefnum tengdum tómstundastarfi barna í 
hverfinu.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða  

sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Almenn tölvukunnátta.

Starfsmenn Gufunesbæjar vinna á sviði íþrótta
og tómstunda og eru lykillinn að því að veita 
íbúum fyrsta flokks þjónustu. Gufunesbær leggur
áherslu á að starfsfólki líði vel og að það nái að
þróast í starfi. Hjá Gufunesbæ vinnur starfsfólk á 
öllum aldri með fjölbreyttan bakgrunn. 

Umsóknarfrestur er til 15 ágúst 2007
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjar-
hálsi 1, merkt: Gufunesbær.
Nánari upplýsingar veitir Þóra Melsted,
deildarstjóri barnastarfs í síma 520 2300 og í 
gegnum netpóst: thora.melsted@reykjavik.is.

Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 



Ef þú býrð yfir ríkri þjónustulund og samskiptafærni, ert stundvís og heiðarlegur og hefur 
áhuga á verslun og þjónustu þá óskar N1 eftir þér til að styrkja öfluga liðsheild á 
þjónustustöðvum félagsins á höfuðborgarsvæðinu.

N1 býður þér gott og hvetjandi starfsumhverfi, markvissa þjálfun og endurmenntun,
stuðning til heilsueflingar og samkeppnishæf og sanngjörn laun þar sem tekið er mið 
af starfi, ábyrgð og frammistöðu.

Við óskum eftir öflugum liðsmönnum til eftirfarandi starfa:

Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Stjórnun starfsmanna á vaktinni
Vaktauppgjör
Pantanir
Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

ALMENN AFGREIÐSLA OG ÞJÓNUSTA INNI
Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Umsjón með léttum bakstri og pylsum
Öll tilfallandi störf á stöðinni

ÞJÓNUSTA ÚTI

Þjónusta og aðstoða viðskiptavini við þjónustudælu
Umsjón, þrif og eftirlit með bílaplani stöðvarinnar

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Harðardóttir mannauðssviði N1 í síma 440 1000. 
Áhugasamir sæki um störfin á www.n1.is eða sendi tölvupóst á sigridurh@n1.is

LIÐSMENN
ÓSKAST

VAKTSTJÓRI

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði 
bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

WWW.N1.IS
440 1000

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á 
skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í 
síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Einnig er hægt er 
að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

SENDILL
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann til sendiferða 

og lagerstarfa.  Lyftararéttindi æskileg.

» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Sælkerabúðir Gallerí Kjöt og Fiskisögu óska eftir
að ráða starfskraft við almenn skrifstofustörf.

Starfsmaður óskast!

Gerðu þér mat úr Garra

Garri ehf. heildverslun óskar eftir að ráða sem 
fyrst starfsmann á lager. Í starfinu felast 

almenn lagerstörf og tiltekt pantana.  

Við leitum að traustum og vinnusömum starfs-
manni sem er tilbúinn að vinna með okkur í  

öflugu fyrirtæki á stækkandi fyrirtækjamarkaði. 

Skilyrði er að umsækjendur hafi gott vald á 
íslenskri tungu. 

Garri er reyklaus vinnustaður.

Áhugasamir sendi umsóknir með tölvupósti á 
netfangið magnus@garri.is fyrir 20. ágúst.



BÍLAR &
FARARTÆKI

KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið



Blómabúðin Ilex
Hafnarbraut 7, 620 Dalvík
Rekstur og húsnæði til sölu.

Stærð: 107,1 fm
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 11.680.000

Til sölu er blómabúðin Ilex ásamt húsnæði við Hafnarbraut 7 á Dalvík. Verslunin er staðsett í verslunar-og
þjónustubyggingu í hjarta bæjarins. Um er að ræða tvö bil í húsnæðinu samtals 107,1 fm. Verslunin hefur
verið starfandi s.l. átján ár á Dalvík og hefur unnið sér mjög traustan og góðan kúnnahóp. Blómabúðin sér
um  flestar  athafnir í  kirkjum  Dalvíkurbyggðar  og  Ólafsfjarðar.  Ýmsir  möguleikar  eru á  að  auka  veltu
fyrirtækisins.  Tilvalið tækifæri fyrir þá sem vilja reka fyrirtæki út á landi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Tilboð óskast í rekstur og húsnæði.

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 3326

Fr
um

Glæsileg 117 fm. neðri hæð í virðulegu steinhúsi í miðbæ Reykjavíkur, auk sér herbergis og
geymslu í kjallara, alls 145,3 fm. að stærð. Hæðin, sem mikið hefur verið endurnýjuð, skiptist
í hol/gang, eldhús, stofur, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara er sér herbergi,
geymsla, sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi. Mikil lofthæð er í íbúðinni. V. 46,5 millj.

Opið hús í dag milli kl. 16:00 og 17:00

Ránargata 22 – Opið hús

Laugavegur 182 • 4. hæð • 105 Rvík Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Sími 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

OPIÐ HÚS MILLI 14.00 – 15.00
KRISTNIBRAUT 31 ÍBÚÐ 302

KRISTNIBRAUT - 113 RVK.
Laus við kaupsamning. Falleg 4ra herbergja 110,3
fm íbúð á efstu hæð með miklu útsýni. Sérmerkt stæði í
lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
VERÐ. 29,3 millj.

Vildís tekur vel á móti 
þér og þínum.
Sími 695 1469

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Skólasetning
Grunnskóla Seltjarnarness

2007
Nemendur komi í skólann
þriðjudaginn 21. ágúst sem hér segir:

6. bekkur kl.   9:00
5. bekkur kl.   9:30
4. bekkur kl. 10:30
3. bekkur kl. 11:00
2. bekkur  kl. 11:30
í Mýrarhúsaskóla

  7. -10.  bekkur   kl. 10:00
í Valhúsaskóla

Nemendur og foreldrar 1. bekkja verða
boðaðir skriflega til viðtals við kennara.

Skólaskjólið verður opnað
miðvikudaginn 22. ágúst.

Kennarar koma til starfa
miðvikudaginn 15. ágúst kl. 9:00,
í sal Mýrarhúsaskóla.



S
teinunn Sigurðardóttir 
er farsæll tískuhönnuð-
ur sem hefur unnið hjá 
virtum hönnuðum eins 
og Ralph Lauren, Calvin 
Klein, Gucci og La  

Perla. Fyrir nokkrum árum flutti 
hún aftur til Íslands og setti á fót 
eigin fatalínu sem heitir Steinunn. 
„Þetta var mikið streð til að byrja 
með en í fyrra gerði ég samning 
við Baug og fékk fjármagn inn í 
fyrirtækið mitt sem gerði mér 
kleift að fá fleira starfsfólk. Það 
segir sig sjálft að um leið og maður 
er kominn með mannskap til að 
hjálpa sér þá byrja hlutirnir að 
rúlla.“ Steinunn hefur fengið afar 
lofsamlega dóma í erlendu press-
unni, meðal annars í tímaritinu 
Surface, In Magazine og á Style.
com, biblíu tískufíkla, en þar er 
sagt: „Íslensk sköpun byrjar 
hvorki né endar með Björk. Stein-

unn Sigurd mun koma með nor-
rænan og afar svalan mínimal-
isma inn í hitann í New York síðar 
í mánuðinum.“ Tískuritið New 
York Cool má ekki vatni halda yfir 
fötum Steinunnar og lýsir þeim 
svona: „Þau endurvekja dýrðar-
daga hátískunnar, blómin minntu 
á hönnun Balenciaga og dásam-
lega sniðnir jakkar og kápur voru 
í anda Dior á sjötta áratugnum.“

Steinunn verður með sýningu á 
fötum sínum í stórversluninni 
Takashimaya í New York í lok ágúst. 
„Sýningin, sem nær yfir jarðhæð-
ina, mun opna með kampavíni og 
miklu húllumhæi, þetta verður 
alveg súper,“ segir Steinunn glöð í 
bragði. En það er fleira spennandi 
að gerast hjá Steinunni því hún 
hefur opnað nýja og glæsilega 
verslun að Laugavegi 40 sem hefur 
fengið afbragðs viðtökur. „Lauga-
vegurinn er að breytast svo mikið 

og þangað eru komnar mjög flottar 
tískubúðir. Lífæð Reykjavíkur er 
auðvitað þessi gata og því gat ég 
ekki hugsað mér betri staðsetn-
ingu.“ Steinunn bætir við að öll 
hönnun í búðinni sé íslensk, en þar 
býður hún auk fatanna einnig upp á 
húsgögn, listaverk og aðra hönnun. 
„Ég er íslensk og mín fagurfræði er 
íslensk. Þess vegna líður mér best 
með að hafa allt íslenskt í kringum 
mig.“  

Um þessar mundir er Steinunn að 
kynna fatalínu sína fyrir vor/
sumar 2008 en þar gefur að líta 
daufa pastelliti eins og ýmsa gráa 

tóna og fjólubláa, og efnin eru 
aðallega siffon og silki. „Ég á 
heima við sjóinn og eitt það falleg-
asta sem ég get hugsað mér er 
þegar himinn og haf verða að 
einum gráum óendanleika. En í 
bland við gráu tónana nota ég 
mynstur úr íslenskum blómum − 
blýantsteikningar af hvönn og 
eyrarrós, og notast líka mikið við 
lit eyrarrósarinnar.“ Steinunn 
hefur verið mjög virk við tísku-
deildina í Listaháskóla Íslands 
undanfarin ár og segir skólann 
hafa breytt öllu í tískulandslagi 
Íslands. „Það eru miklu fleiri 
ungir hönnuðir núna að spreyta 
sig heldur en voru áður. Það er 

Undir áhrifum himins og hafs
Íslenski ofurhönnuðurinn Steinunn Sigurðardóttir hlaut norrænu hönnunarverðlaunin á dönsku tískuvikunni sem er nýafstað-
in og má með sanni segja að merki hennar, Steinunn, sé að slá í gegn erlendis. Anna Margrét Björnsson náði af henni tali þegar 
hún var nýstigin úr flugvél frá Kaupmannahöfn. 


