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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Virt sölu- og þjónustufyrirtæki á sviði tæknilausna leitar að metnaðarfullum 
einstaklingi í starf fjármálastjóra.

Fjármálastjóri

· Ábyrgð á fjármálastjórn fyrirtækisins

· Umsjón með bókhaldi og undirbúningur fyrir endurskoðun

· Umsjón með launaútreikningum og launagreiðslum

· Gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana

· Framsetning fjármálaupplýsinga

· Gerð rekstraruppgjöra

Hæfniskröfur

· Menntun á sviði viðskiptafræði eða sambærilegt nám kostur

· Reynsla af fjármálastjórn æskileg

· Frumkvæði, kraftur og sjálfstæð vinnubrögð

· Metnaður til að ná langt í starfi

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Helstu verkefni                      Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.

Rótgróin og þekkt heildsala sem flytur inn mörg þekktustu vörumerkin í matvælum, 
sælgæti og hreinlætisvörum leitar að lagerstarfsmanni og starfsmanni á lyftara.

Unnið er á tvískiptum vöktum virka daga. Aðra vikuna er unnið frá kl. 07:00 til kl. 

14:00 og hina frá kl. 14:00 til kl. 24:00. Frí annan hvorn föstudag.

Lagerstarf

· Pantanatiltekt

· Vörumóttaka

· Losun gáma

· Stundvísi og rík ábyrgðakennd

· Hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni                      Hæfniskröfur

Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 virka daga.

Starfsmaður á lyftara

· Pantanatiltekt

· Vörumóttaka

· Losun gáma

· Lyftarapróf skilyrði

· Stundvísi og rík ábyrgðakennd

· Hæfni í mannlegum samskiptum

Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir 

sig í sölu og þjónustu á lömpum, lampa-

búnaði, ljósaperum og innlagnaefni. 

Markmið Rafkaups er að vera ávallt í 

fremstu röð varðandi þjónustu og 

markaðssetningu á þeim vörum sem 

fyrirtækið selur.

Rafkaup er umboðsaðili þekktra vöru-

merkja eins og SYLVANIA, DELTA LIGHT og 

TARGETTI.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Rafvirki - Sölumaður

Starfið felur í sér sölu og tilboðsgerð til endursöluaðila, á ljósum og 
lýsingabúnaði, perum, raflagnaefni og skyldum vörum, samskipti 
við hönnuði ofl.

Reynsla af lýsingabúnaði og rafmagnsvörum nauðsynleg. 
Rafvirkjamenntun eða sambærileg reynsla æskileg.

Upplýsingar um aldur, menntun og fyrri störf sendist á 
oskar@rafkaup.is fyrir 20. september.

Óskum að ráða sölumann til sölu á lýsingabúnaði og 
skyldum vörum til endurseljenda.

Sölumaður í húsgagnaverslun
Óskum eftir dugmiklum, stundvísum og heiðarlegum 
sölumanni í verslun okkar. Hann þarf að búa yfi r góðri 
þekkingu á verslun og sölumannsku og góðri tölvuþek-
kingu. Starfi ð er fjölbreytt og felst m.a. í sölu á rúmum, 
dýnum, húsgögnum og svampi auk ýmiskonar 
hliðarvörum.

Áhugasamir sendi upplýsingar í tölvupósti á 
halldor@lystadun.is. Skilafrestur er til 21/9 08.
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www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri sem fyrst
 • Leikskólakennari
 • Sérkennsla sem fyrst
Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennari
 • Aðstoð í eldhús 75% tímabundið
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi v/sérkennslu
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/þroskaþjálfi/leiðbeinandi 
 • Starfsmaður í skilastöðu sem fyrst
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari – íþróttasalur
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, skilastaða
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennari 50% v/stuðnings
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar/leiðbeinendur
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
 • Stuðningsaðili við fatlað barn
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari 
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennari á deild/sérkennsla
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Kynnið ykkur launakjör í 
leikskólum í Kópavogi

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS

www.alcoa.is
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Ábyrgðarsvið:
• Leiða teymi framleiðslusérfræðinga í málmvinnslu
• Úrvinnsla og greining framleiðslugagna
• Styðja og þjálfa aðra starfsmenn í notkun framleiðslugagna 
• Stöðugar umbætur á framleiðsluferlum 
• Leiða greiningu og lausn vandmála
• Hönnun og innleiðing  verkferla
• Eftirfylgni við framleiðsluáætlanir og gæðamál
• Þátttaka í daglegri stjórnun málmvinnslu 
• Þátttaka í gerð framleiðslu- og fjárhagsáætlana

Hæfniskröfur:
• Menntun í verkfræði eða tæknifræði
• Reynsla af stjórnun og framleiðslu
• Hæfni til að miðla og þjálfa
• Lipurð í samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta 

Ef þú hefur áhuga á þessu starfi hafðu þá samband við Tómas Odd Hrafnsson hjá Capacent, í síma 540 1000, 

í netfangið tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

Yfirverkfræðingur í málmvinnslu

Umsóknarfrestur er til og með 29. september

Við leitum að verkfræðingi eða tæknifræðingi í starf yfirverkfræðings í málmvinnsluferli Fjarðaáls. Steypuskáli álversins við Reyðarfjörð er 
meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Málmblöndun fer fram í fjórum 100 tonna rafmagnsofnum. Framleiðslan er um 940 tonn á 
sólarhring af vírum, T-börrum, kubbum og hleifum. Rúmlega 120 manns starfa í málmvinnsluferlinu.

Vinsamlega sendið umsókir á rafrænu formi á umsoknir@logos.is. Einnig 
er hægt að senda umsóknir til LOGOS, Efstaleiti 5, 103 Reykjavík, merktar 
„Starfsmannaumsjón“. Umsóknarfrestur er til 24. september.

Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði ásamt 1–3 ára starfsreynslu. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og eða áhuga á félagarétti, 

verðbréfamarkaðsrétti, bankarétti, fjármögnun fyrirtækja og viðskipta-

samningum.

Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er áskilin ásamt vilja og getu til 

að takast á við krefjandi verkefni. Brennandi áhugi á lögfræði, sjálfstæði 

í vinnubrögðum, nákvæmni og metnaður til að gera vel er meðal þess 

sem prýðir góðan lögfræðing.

Okkur vantar öfluga lögfræðinga til að slást í hópinn í höfuðstöðvum 

okkar í Reykjavík. Náin samvinna er á meðal starfsmanna okkar í 

Reykjavík, London og Kaupmannahöfn á ýmsum sviðum lögfræðinnar. 

Verkefnin eru fjölbreytt og krefjast þekkingar, áhuga, einbeitingar og 

metnaðar. Hópurinn er fjölbreyttur og fjölhæfur.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

LÖGMANNSÞJÓNUSTA
SÍÐAN 1907
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logos@logos. is
www.logos. is

42 New Broad Street
London EC2M 1 JD

England
+44 (0) 207 920 3000
+44 (0) 207 920 3099

Efstaleiti 5
103 Reykjavík

Ísland
+354 5 400 300
+354 5 400 301

Codanhus
Gl . Kongevej 60, 5 . sal

DK-1850 Frederiksberg C
Danmark

+45 70 229 224
+45 70 274 279

Lögmennska 
í alþjóðlegu 
umhverfi
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…eða með öðrum orðum hefur  þú áhuga á
að star fa  á  a lþjóðlegum vettvangi?

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ РАБОТАТЬ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ?

Actavis Group hf.   Dalshrauni 1   220 Hafnarfirði   s 535 2300   f 535 2301   @ actavis@actavis.com   w www.actavis.com  

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum, 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst 
 við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í  
 daglegum störfum   
• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin 
 sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Nánari upplýsingar veita Erla Hrönn Diðriksdóttir, edidriksdottir@actavis.com 
og Harpa Þ. Böðvarsdóttir, hbodvarsdottir@actavis.com.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 22. september nk.

Sérfræðingur í skráningadeild
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér 
ráðgjöf og þátttöku í þróunarverkefnum ásamt öðrum 
deildum þróunarsviðs, samantekt skráningargagna fyrir ný lyf 
þróuð á Íslandi til markaðssetningar á markaði 
Evrópusambandsins og víðsvegar um heim, uppfærslur á 
skráningargögnum ásamt því að svara athugasemdum og 
annmarkabréfum yfirvalda. Einnig er um að ræða samskipti 
við viðskiptavini og skráningaryfirvöld um tæknileg atriði er 
snerta skráningarmál auk upplýsingagjafar um 
skráningargögn til annarra deilda fyrirtækisins. 

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf á sviði 
raunvísinda, s.s. lyfjafræði, matvælafræði eða sambærilega 
menntun. Gerð er krafa um nákvæm, öguð og sjálfstæð 
vinnubrögð.

Fulltrúi breytingaumsókna
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group. Fulltrúi 
breytingaumsókna aðstoðar m.a. við skipulagningu 
breytingaumsókna er varða flutning á framleiðslu, 
gæðalýsingu á lokaafurð og við upplýsingagjöf til 
viðskiptavina.

Við leitum að einstaklingi með stúdentspróf, kostur ef það 
er í heilbrigðisvísindum. Gerð er krafa um mjög góða ensku- 
og tölvukunnáttu, nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Starfsmaður í þróunardeild lyfjaforma
Starfið, sem er 60-70% starf, tilheyrir þróunarsviði Actavis 
Group og felur í sér samsetningu tækja og undirbúning fyrir 
tilraunaframleiðslu, þrif og frágang á rannsóknarstofu og 
þátttöku í framleiðslu tilraunalota og prófunum á þeim.

Við leitum að einstaklingi með stúdentspróf, iðnmenntun er 
kostur en ekki skilyrði. Reynsla af vinnu við flókinn vélabúnað 
er kostur. Gerð er krafa um góða ensku- og tölvukunnátta, 
nákvæm og vandvirk vinnubrögð.

Starfsmaður í lyfjapökkun
Starfið tilheyrir framleiðslusviði Actavis hf., dótturfyrirtæki 
Actavis Group. Í starfinu felst pökkun á töflum í glös og 
þynnur, þrif á pökkunarvélum og pökkunarsvæði, eftirlit 
með pökkunarlínum, stillingar og breytingar á tækjabúnaði, 
skjalfesting og sýnataka. Starfsmenn í framleiðslu fara í 
gegnum mikla þjálfun og þurfa að geta tileinkað sér mjög 
sérhæfð vinnubrögð.

Við leitum að einstaklingi með stúdentspróf, iðnmenntun 
eða sambærileg menntun er kostur. Gerð er krafa um 
nákvæm og vandvirk vinnubrögð sem og enskukunnáttu.
Í lyfjapökkun er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á 
þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á hverri vakt, alla 
virka daga en fjóra daga þegar um er að ræða næturvaktir.

Verkefnastjóri fyrir BBraun 
á sölu- og markaðssviði
Starfið tilheyrir sölu- og markaðssviði Actavis Group. 
Verkefnastjóri ber ábyrgð á markaðssetningu vara frá 
fyrirtækinu BBraun sem Actavis er með umboð fyrir á Íslandi. 
Starfið felur m.a. í sér kynningar á hjúkrunar- og 
læknavörum, gerð markaðsáætlana og utanumhald um 
pantanir í samvinnu við sölu- og markaðsstjóra. 
Verkefnastjóri tekur auk þess þátt í uppbyggingu á ímynd 
Actavis.  

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf í hjúkrunarfræði 
eða sambærilega menntun á heilbrigðissviði. Þekking og 
reynsla af sölu- og markaðsmálum er æskileg. Gerð er krafa 
um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu 
á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra 
lyfjafyrirtækja sem selja lyf undir eigin vörumerkjum. Á meðal 
viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki í 
Evrópu. Hjá Medis er stefnt að því að vera fyrst á markað með 
ný samheitalyf um leið og einkaleyfi falla úr gildi.

Sérfræðingur 
-  Business Development
Starfið felur í sér sölu og samningagerð á lyfjatengdu hugviti 
og lyfjum til viðskiptavina Medis erlendis, samskipti við 
umboðsmenn og dótturfélög erlendis, tilboðsgerð og 
samskipti við viðskiptavini og leit að nýjum 
viðskiptatækifærum.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun á sviði 
lyfjavísinda eða hliðstæða menntun, starfsreynsla á sviði 
samningagerða og krefjandi samskipta er kostur.

Verkefnastjóri  
-  Launch Coordination
Starfið felst aðallega í að verkefnastýra innleiðingu lyfja inn á 
nýja markaði, að hafa yfirsýn yfir stöðu mála og eftirfylgni 
verkefna.  Starfið felur í sér samræmingu og samskipti við 
erlenda viðskiptavini, framleiðslueininga innan og utan Actavis 
og aðrar deildir innan fyrirtækisins.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun á sviði 
vörustjórnunar, verkfræði eða hliðstæða menntun og/eða 
reynslu af verkefnastjórnun. Viðkomandi þarf að vera 
skipulagður og góður að vinna í hóp. Gerð er krafa um 
nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.  Enska töluð og rituð 
skilyrði.

Sérfræðingur 
– Finance and Administration
Starfið felst í mánaðarlegum uppgjörum Medis ehf, vinnslu 
stjórnendaupplýsinga, gerð skammtíma- og langtíma 
fjárhagsáætlana og stuðning við starfsmenn og söluskrifstofur 
Medis erlendis.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun í 
viðskiptafræðum, starfsreynsla í uppgjörsvinnu nauðsynleg. 
Um er að ræða krefjandi starf í alþjóðlegu umhverfi. Gerð er 
krafa um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Krefjandi störf hjá 
framsæknu fyrirtæki 
í alþjóðlegu umhverfi

Sölu- og markaðsfulltrúar vefmiðla

365 miðlar óska eftir öflugum sölu- og markaðsfulltrúum við auglýsingasölu á vefmiðla 
félagsins.

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi reynslu af sölustörfum og er reynsla af auglýsingasölu 
á fjölmiðlum æskileg.

Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur og ábyrgur, úrræðagóður og með góða þjónustulund. 
Hann þarf jafnframt að hafa til að bera brennandi áhuga á vefnum og fjölmiðlum. 

Launakjör eru árangurstengd og hér er því gott tækifæri fyir metnaðarfullt fólk. 

Umsóknarfrestur er til 29. september.  Frekari upplýsingar veitir Freyr Einarsson, 
freyr@365.is. Sótt er um á vef 365 miðla - 365midlar.is/storf-hja-365.

Vefmiðlar 365 eru í miklum vexti og Visir.is er annar vinsælasti vefur landsins með fleiri 
fréttir á dag en nokkur annar fjölmiðill á vefnum. Auk þess að vera sterkur fjölmiðill er Visir.is 
vefgátt 365 miðla inn á fjölbreytta fjölmiðla félagsins: Fréttablaðið, Bylgjuna, Stöð 2 o.fl.
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Egilsstaðir sími 470 3000 • Fax 471 1971
 Lagarás 17 - 19 • Opið alla virka daga frá 8-16

Viltu vinna á áhugaverðum vinnustað?
Heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum 
óskar eftir hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum til starfa.
Sjá nánar um starfsemi HSA Egilsstöðum á www.hsa.is, 
undir Egilsstaðir.

Hjúkrunarfræðingar 
óskast til starfa 
Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa sem fyrst 
í vaktavinnu á sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Austurlands á 
Egilsstöðum í hlutastarf eða 100% stöðu. 

Sjúkraliðar 
óskast til starfa 
Óskum eftir að ráða sjúkraliða til starfa sem fyrst í vaktavinnu 
á sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum í 
hlutastarf eða 100% stöðu. 

Launakjör eru skv.kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands/ 
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og stofnanasamningi 
Heilbrigðisstofnunar Austurlands.  

Með umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum 
af prófskírteinum og starfsleyfi .

Upplýsingar gefa:
Um störfi n og starfsumhverfi  gefa: Halla Eiríksdóttir hjúkru-
narstjóri í síma 470 3000, heir@hsa.is og Þórhallur Harðarson 
fulltrúi forstjóra 430 - 3035, thorhallur@hsa.is . Sjá einnig 
nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð á www.hsa.is 

Umsóknir skulu stílaðar á ofanritaðra: HSA Egst, Lagarási 
17, 700 Egilsstaðir.  Öllum umsóknum verður svar

Okkar þekking nýtist þér ...

Um er að ræða sölu á  ýmsum 
kæli- og frystitækjum ofl. s.s.:
* Verslunarkælum
* Hraðkælum & frystum
* Kæli- & frystiskápum
* Iðnaðarhurðum
* Kæli- & frystiklefum 

Starfið:
* Sala og þjónusta
* Öflun viðskiptavina
   og samskipti við núverandi
* Tilboðsgerð og eftirfylgni
* Samskipti við erlenda birgja
* Söluferðir

      Kælitækni Rauðagerði 25 • 108 Reykjavík • Sími 440 1800 • Fax 440 1801 • cooltech@cooltech.is

Hæfniskröfur:
* Reynsla af sölustörfum
* Sjálfstæð vinnubrögð
* Góð ensku & íslensku 
   kunnátta
* Grunnþekkingu í 
   word & excel

Söluráðgjafar
Vegna aukinna umsvifa óskar Kælitækni ehf. 

eftir að ráða 2 öfluga söluráðgjafa. 

www.kælitækni.is og/eða www.kaelitaekni.is

Skriflegar umsóknir óskast
sendar til Kælitækni ehf. 
Rauðagerði 25 
108 Reyjavík eða á netfangið 
cooltech@cooltech.is 
fyrir 19. sept.

VILTU VINNA SJÁLFSTÆTT
Til sölu sérverslun/fataleiga ásamt saumaaðstöðu

Eiginn innfl utningur 23ára fyrirtæki í langtímaleiguhúsnæði

Áhugasamir hafi ð samband

vinna-2008@hotmail.com

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is

Við leitum að þjónustufulltrúa 
með framúrskarandi þjónustulund

VÍS leitar að þjónustufulltrúa á skrifstofu félagsins í Reykjavík.

Starf þjónustufulltrúa felst m.a. í því að veita viðskiptavinum úrvalsþjónustu, 

veita ráðgjöf um tryggingavernd, svara fyrirspurnum um tjón og greiðslur auk 

þess að selja tryggingar.

Hæfniskröfur

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi þjónustulund. 

Umsækjendur þurfa að hafa stúdentspróf, jákvætt viðmót og reynslu af 

skrifstofustörfum. 

Nánari upplýsingar veitir Rúnar Guðjónsson umdæmisstjóri VÍS á 

höfuðborgarsvæðinu (560 5190, runar@vis.is). Gætt verður fyllsta trúnaðar 

varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir.

Umsóknum skal skilað á heimasíðu VÍS, vis.is, fyrir 21. september næstkomandi.
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Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 

43 þjónustuskrifstofur víðsvegar um 

landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í 

fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og 

er ánægja starfsfólks og viðskiptavina 

lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS 

starfar framúrskarandi hópur einstak-

linga sem saman myndar sterka 

liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa 

starfsfólki gott starfsumhverfi og 

aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða 

þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við 

hæfi, þannig að hæfileikar þess og 

frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og 

krefjandi verkefni.

�

         •
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Vinnueftirlitið óskar að ráða 
tvo eftirlitsmenn til starfa við fyrirtækjaeftirlit 

á höfuðborgarsvæðinu.

A: Eftirlitsmann með tæknimenntun t.d. tækni- eða      
     vélfræði

B: Eftirlitsmann með tæknimenntun á byggingarsviði 
    t.d. tækni/byggingarfræði eða iðnmenntun til starfa      
    tímabundið í eitt ár

Viðfangsefni:
• Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á 
  vinnustöðum. 
• Fræðsla og upplýsingagjöf á sviði vinnuverndar, sbr. 
  ákvæði laga nr. 46/1980

Aðrar menntunar- og hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi  sem þessu
• Reynsla í tölvunotkun
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs máls
• Kunnátta í ensku og/eða norðurlandamálum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi störf með staðsetningu 
í Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem 
fyrst. Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs. Laun eru skv. 
kjarasamningum opinberra starfsmanna. Konur jafnt sem 
karlar eru hvattar til að sækja um starfi ð. Umsóknareyðublað 
er ekki notað. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og fyrri störf sendist Vinnueftirliti ríkisins, Bíldshöfða 16, 110 
Reykjavík fyrir 22. september nk. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita
Steinar Harðarson umdæmisstjóri á höfuðborgarsvæðinu 
(steinarha@ver.is) s. 550-4635 eða 891-7600 og Þórunn 
Sveinsdóttir deildarstjóri þróunar- og eftirlitsdeildar Vinnueft-
irlitsins (torunn@ver.is), s. 550-4640. 

Heyrnarhjálp 
félag heyrnarskertra á Íslandi.

Heyrnarhjálp, Langholtsvegur 111, 104 Reykjavík
Sími: 551 5895 • Fax: 551 5835 • Veffang: heyrnarhjalp.is

netfang: heyrnarhjalp@centrum.is

Fjölbreytt 
skrifstofustarf

Við leitum að öfl ugum 
starfmanni í hlutastarf

Viðkomandi þarf að hafa góða almenna menntun, vera sjálf-
stæður í vinnubrögðum, hafa gott vald á íslensku, tölvufærni, 
ríka þjónustulund og gott viðmót. Kostur að hafa vald á erlendum 
tungumálun, færlsu bókhalds og reynslu af félagsmálum.

Heyrnarhjálp er vaxandi félag og okkar markmið er að bæta hag 
heyrnarskertra og þjónustu við þá. Í þessu starfi  gefst tækifæri til 
frumkvæðis og  uppbyggingar á félaginu. Góð vinnuaðstaða. 

Frekari upplýsignar um starfi ð veitir framkvæmdastjóri, Málfríður 
Gunnarsdóttir, í síma 89 89 636. 

Umsóknarfrestur er til 18. september n.k.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og 
Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á 

Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður

Sérfræðingur í bráðahjúkrun  
Laus er til umsóknar staða sérfræðings í bráðahjúkrun á slysa- og 
bráðasviði LSH. Starfshlutfall er 100%. Staðan veitist frá og með 1. 
október 2008 eða eftir samkomulagi. Starfi ð tengist öllum deildum og 
starfseiningum slysa- og bráðasviðs auk eftirfylgdar bráðveikra sjúklinga 
á LSH.

Sérfræðingur í hjúkrun starfar samkvæmt starfslýsingu en meginhlut-
verk er stuðningur og ráðgjöf til sjúklinga og aðstandenda, ráðgjöf og 
kennsla til starfsfólks og nemenda auk rannsókna- og þróunarvinnu. 
Ennfremur felur starfi ð í sér uppbyggingu, samræmingu og skipu-
lagningu bráðaþjónustu í samvinnu við aðrar heilbrigðisstéttir.

Sérstök áhersla verður á næstu misserum lögð á uppbyggingu sérfræði-
þekkingar í bráðahjúkrun og mun sérfræðingur í bráðahjúkrun vinna að 
þróun hjúkrunar innan sérgreinarinnar ásamt sviðsstjóra.

Umsækjendur skulu hafa lokið meistara- eða doktorsprófi  og hafa 
hlotið sérfræðileyfi  í bráðahjúkrun í samræmi við reglugerð nr. 
124/2003 um sérfræðileyfi  í hjúkrun.

Með umsókn skal leggja fram skrá yfi r náms- og starfsferil ásamt 
gögnum um vísindastörf og ritsmíðar. Jafnframt skal leggja fram afrit 
af prófskírteinum, hjúkrunarleyfi  og sérfræðileyfi  í hjúkrun. Mat á um-
sækjendum byggist m.a. á innsendum gögnum og viðtali.

Umsóknir berist fyrir 29. september 2008 til skrifstofu framkvæmda-
stjóra hjúkrunar, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík, netfang 
annastef@landspitali.is.

Nánari upplýsingar veita Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, sviðsstjóri, í 
síma 543 2270, netfang gudrakel@landspitali.is og Anna Stefánsdóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar, í síma 543 1109, netfang 
annastef@landspitali.is.

Sjúkraliðar
Sjúkraliðar óskast til starfa á gjörgæsludeild og vöknun við Hringbraut. 
Á deildunum dvelja bæði börn og fullorðnir með margvísleg heilsu-
farsvandamál og gefast þar tækifæri fyrir áhugasama einstaklinga til að 
takast á við ný og skapandi verkefni.

Við bjóðum upp á:
• Einstaklingsmiðaða aðlögun og sérhæfða fræðslu
• Starfsumhverfi  sem býður upp á möguleika til að dýpka þekkingu 
undir leiðsögn reyndra starfsmanna.
•  Jákvætt andrúmsloft þar sem starfsstéttir vinna saman sem teymi.

Umsóknir berist fyrir 29. september 2008 til Marianne Hólm Bjarna-
dóttur, deildarstjóra, netfang marianne@landspitali.is sem jafnframt 
veitir nánari upplýsingar um starfi ð í síma 824 5455.

Hjúkrunarfræðingar/Ljósmæður
Starfsnám til sérfræðiviðurkenningar í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði

Landspítali hefur ákveðið að hefja starfsnám fyrir hjúkrunarfræðinga og 
ljósmæður til sérfræðiviðkenningar í hjúkrunar- og ljósmóðurfræðum, 
í samræmi við stefnu LSH um framhaldsmenntun á spítalanum. Starfs-
námið hefst 1. október n.k. og er til tveggja ára.

Auglýstar eru fjórar stöður hjúkrunarfræðinga og/eða ljósmæðra í 
starfsnámið. Starfshlutfall er 100%. 

Eftirfarandi skilyrði eru fyrir inntöku í starfsnámið;

• Meistarapróf sem uppfyllir skilyrði reglugerðar nr. 124/2003 um veit-
ingu sérfræðileyfa í hjúkrun og væntanlegrar reglugerðar um veitingu 
sérfræðileyfa í ljósmóðurfræði.
• Hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir stefnir að sérfræðiviðurkenningu á 
tilteknu sviði hjúkrunar- eða ljósmóðurfræði.
• 100% starf á klínísku sviði, með hliðsjón af sérsviði umsækjanda.

Með umsókn skal leggja fram skrá yfi r náms- og starfsferil ásamt gögn-
um um vísindastörf, ritsmíðar, afrit af prófskírteinum og starfsleyfum. 

Umsóknir berist fyrir 29. september 2008 til Önnu Stefánsdóttur, 
framkvæmdastjóra hjúkrunar, LSH Eiríksgötu 5, netfang 
annastef@landspitali.is. 

Upplýsingar um starfsnámið veita Guðrún B. Sigurbjörnsdóttir, 
aðstoðarmaður framkvæmdastjóra hjúkrunar, sími 543 1152, netfang 
gudrbsig@landspitali.is og Hrund S. Thorsteinsson, sviðsstjóri 
kennslu- og fræðasviði, sími 543 1490, netfang 
hrundsch@landspitali.is.

Starfsmaður
Starfsmaður óskast á dauðhreinsunardeild STE, Tunguhálsi. Starfshlut-
fall er eftir samkomulagi. Starfi ð felst í pökkun á framleiðsluvörum og 
tiltekt á hjúkrunarvörum af lager. Starfi nu fylgir tölvuvinna. 

Krafi st er nákvæmni í vinnubrögðum, góðra samskiptahæfi leika og 
íslenskukunnáttu. Dauðhreinsunardeildin er lítill og notalegur vinnu-
staður.

Umsóknir berist fyrir 29.september til Hrannar Harðardóttur, deildar-
stjóra Tunguhálsi 2,

110 Reykjavík, netfang hronhard@landspitali.is og veitir hún jafnframt 
upplýsingar í síma 825 3527. 

Starfsmaður
Starfsmaður óskast til starfa á sjúkraskrársafn. Starfshlutfall er 100%. 

Starfi ð felst m.a. í frágangi á gögnum, símsvörun og tölvuvinnslu. 
Áhersla er lögð á góða skipulagshæfi leika, tölvukunnáttu sem og færni 
í mannlegum samskiptum.  

Umsóknir berist fyrir 29. september 2008 til Jónu Guðmundsdóttur, 
deildarstjóra, netfang jonagudm@landspitali.is og Klöru K. Friðriksdótt-
ur, deildarstjóra, netfang klarakf@landspitali.is og veita þær jafnframt 
upplýsingar í síma 543 8381.

Við erum að leita að duglegum einstakling-
um í fullt starf og í hlutastarf við almenn 
verslunarstörf.

Umsóknarfrestur er til 20. júní
Ferilskrá sendist á kboland@hbu.is

Hæfniskröfur
· Reynsla í þjónustu
· Áhugi á tísku
· Lipurð í mannlegum samskiptum
· Skipulagshæfni
· Frumkvæði í starfi

| Kringlunni, Smáralind

28. júní

Við erum að leita að duglegum 
einstakling í fullt starf við almenn 
verslunarstörf.

   Hæfniskröfur:
     •  Reynsla í þjónustu
     •  Áhugi á tísku
     •  Lipurð í mannlegum samskiptum
     •  Skipulagshæfni
     •  Frumkvæði í starfi 

Umsóknar frestur er til 19. september
Ferilskrá sendist á hulda@hbu.is

•  Unnið er eftir ákvæðisvinnuskrá rafiðna.
•  Íslenskukunnátta skilyrði.

Upplýsingar um störfin veitir 
Sigurjón í síma 895 1580.

Óskum eftir vönum rafvirkjum 
til starfa á höfuðborgarsvæðinu.

Næg verkefni framundan.
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VINNUMÁLASTOFNUN HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Engjateig 11 - 105 Reykjavík - sími 515 4850 - hofudborgarsvaedid@vmst.is 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Á meðal lausra starfa í boði:

Fleiri störf og ítarlegri upplýsingar á www.vinnumalastofnun.is

Áhugasamir fylli út umsókn á 
www.vinnumalastofnun.is/svmhb/umsokn

• Aðstoðarmaður í eldhúsi 
• Viðskiptafræðingur
• Au-pair og aðstoð við heimilisstörf
• Mannauðsstjóri
• Baðvarsla í kvennaklefa
• Skrifstofufólk
• Bókavörður
• Dósent - Hjúkrunarfræðideild Háksóla Íslands
• Almennt verslunarstarf
• Eftirlitsmaður, Vinnueftirlitið
• Hjúkrunarfræðingur - öldrunarsvið
• Kokkur með reynslu
• Kynning og undirbúningur námskeiða
• Leikskólastarfsmenn
• Lögfræðingur
• Náms- og starfsráðgjafi
• Afgreiðslu og þjónustustarf á bensínstöð
• Rekstrarstjóri
• Aðstoðarmaður í blikksmiðju

• Tækjastjórnandi/verkamaður
• Ræðulesari
• Vanir verkamenn
• Sérfræðingur, Fjármálaráðuneytið
• Skjalastjóri
• Starfsmaður í verslun
• Ríkissáttasemjari
• Félagsráðgjafi, endurhæfingarsvið
• Starfsmaður í þjónustuver
• Sýningargæsla og upplýsingagjöf
• Sölufulltrúi
• Tölvu- og/eða kerfisfræðingur
• Verkefnastjóri
• Byggingatæknifræðingur
• Þroskaþjálfar, félagsliðar og stuðningsfulltrúar
• Læknir í starfsnám - skurðlækningarsvið
• Smiður
• Afgreiðsla á skólamáltíðum
• Móttökuritari

Háskóla Íslands

Staki er sérhæft þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni með áherslu á 
framleiðslufyrirtæki. Lausnir Staka spanna frá gagnasöfnun til skýrslugerðar, 
frá framleiðslugólfi til forstjóra með það meginmarkmið að hámarka virði 
viðskiptavinarins. 
Hjá Staka starfar samhentur hópur hugbúnaðarsérfræðinga, tæknifræðinga og 
verkfræðinga sem myndar öflugt og framsækið þjónustufyrirtæki. Vegna auk-
inna verkefna erum við að leita að öflugu samstarfsfólki með menntun, þekkingu 
og reynslu, fólki sem er tilbúið að takast á við ný og spennandi verkefni. 

Tækni- eða verkfræðingar
Við leitum að tækni- eða verkfræðingum sem 

hafa gaman af forritun. Viðkomandi verða 

að vera agaðir í vinnubrögðum, sjálfstæðir í 

hugsun og verki, eiga auðvelt með mannleg 

samskipti og hafa frumkvæði.  Þekking og 

reynsla af iðntölvustýringum, forritun þeirra og 

samskiptum við gagnagrunna er kostur. Sama 

gildir um almenna forritunarþekkingu og reynslu 

af rafmagnshönnun. 

Upplýsingar í síma 550 6470 alla virka daga.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og 
starfsferli sem og nöfn og símanúmer 
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar 
varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar.  

Nánari upplýsingar og umsóknir er að finna á
www.staki.is

Umsóknarfrestur er til 25. september nk.

PS.
Sérvizka er æskileg en ekki nauðsyn

Staki leitar að

tækni- eða verk-
fræðingum
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Menntasvið

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 557 3800
• Forfallakennari
• Kennari á yngsta stigi

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari í 1. bekk
• Skólaliði í gæslu og ræstingar, 50% starf, 
  vinnutími frá kl.12 - 16 

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300
• Umsjónarkennari á unglingastigi, kennslugrein  
  danska

Melaskóli, Hagamel 1, sími 535 7500
• Skólaliði

Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Skólaliði í gangavörslu, 50% starf, afl eysing 
  til áramóta

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að 
ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á 
www.reykjavik.is/storf. Þar er að fi nna frekari up-
plýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. Þar er 
einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðar-
skólastjórar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. 
kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi 
stéttarfélög.

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Kennarar - skólaliðar - stuðningsfulltrúi

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Starfsmaður óskast 
Við óskum eftir reyndum starfsmanni í dagvinnu virka 
daga í sal á einum glæsilegasta pizzastað á landinu, 

aldurskilyrði er 20 ára og góð kjör í boði. 
Áhugasamir sendið umsókn á eldbakan@eldbakan.is  

eða hafi ð samband við Guðrúnu eða Kareni í 
Síma: 544-8844 á milli 2 og 4 á daginn.
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Mötuneyti
leik- og grunnskóla

Seltjarnarness

Laus störf

Matráður, eða manneskja vön
matreiðslu, óskast til starfa hjá
mötuneyti leik- og grunnskóla.
Vinnutími frá kl. 08:00 til 16:00.

Laun skv. kjarasamningi launanefndar
sveitarfélaga við starfsmannafélag
Seltjarnarness.

Áhugasamir hafi samband við:
Jóhannes Má Gunnarsson
í síma 5959-200, 845-2490 eða
johannesmar@seltjarnarnes.is

  Umsóknarfrestur
er til 22. sept. n.k.

bbat_bifvelavirki_Volvoatvinnut_080912_4x19.indd 1 12.9.2008 11:48:32
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Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfé-
lags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum 
Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á 
heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svar-
að þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Hjúkrunarfræðingur
Hvaða vinnutími hentar þér?

Við á lyfl ækningasviði I leitum að áhugasömum og sjálf-
stæðum hjúkrunarfræðingum til að styrkja kvöldvaktir á 
legudeildum og vinna fram á nótt.  

Við erum opin fyrir öllu varðandi vinnutíma og starfshlut-
fall. Lengd vakta getur verið breytileg. 

Á sviðinu fer fram umfangsmikil, fjölbreytt og lifandi 
starfsemi þar sem tækifæri gefst til að öðlast sérhæfða 
en jafnframt breiða þekkingu og færni í hjúkrun því allar 
deildir sviðsins fást við fjölbreytilegan sjúklingahóp með-
fram sinni sérhæfi ngu.

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarnemar
Lyfl ækningasvið I auglýsir eftir hjúkrunarfræðingum og 
hjúkrunarnemum á deildir sviðsins.

Á lyfl ækningasviði I er umfangsmikil starfsemi og því 
tilheyra níu sérgreinar. Starfsfólk sviðsins veitir sérhæfða 
heilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga með gigtsjúkdóma, 
hjartasjúkdóma, , innkirtla- og efnaskiptasjúkdóma, 
lungna- og ofnæmissjúkdóma, húð- og kynsjúkdóma, 
meltingarsjúkdóma, nýrnasjúkdóma, smitsjúkdóma og 
taugasjúkdóma.  Á sviðinu eru sjö legudeildir auk fi mm 
daga deildar, göngudeilda, dagdeilda, æðaþræðingar-
stofu og speglunardeilda.

Hér gefst tækifæri til að öðlast mjög sérhæfða þekkingu 
og færni í hjúkrun en sömuleiðis breiða þekkingu því 
fl estar deildir fást við fjölbreytilegan sjúklingahóp með-
fram sérhæfi ngunni.

Markmið okkar er að ráða, efl a og halda hæfu og traustu 
starfsfólki. Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum sem 
búa yfi r þekkingu og reynslu sem og nýútskrifuðum 
hjúkrunarfræðingum og einnig bjóðum við hjúkrunar-
nemum hjartanlega velkomna.  Á öllum deildum sviðsins 
er lögð áhersla á að taka vel á móti nýju fólki og veita 
góða einstaklingshæfða aðlögun. Við erum mjög sveigj-
anleg hvað starfshlutfall, vinnutíma og vaktafyrirkomulag 
varðar og er farin óskaleið í vinnuskýrslugerð á fl estum 
deildum sviðsins. 

Umsóknir berist fyrir 15. október 2008 til Þórgunnar 
Hjaltadóttur, verkefnastjóra mannauðs- og gæðamála og 
veitir hún jafnfram upplýsingar í síma 543 7420 og 825 
5136, netfang torghjal@landspitali.is.
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Starf dreifbýlisfulltrúa Norðurþings 
laust til umsóknar

með aðsetur á Raufarhöfn eða Kópaskeri

Starfssvið
• Umsjón með verkefnum á sviði framkvæmda- 
  og þjónustunefndar Norðurþings í dreifbýli
• Eftirlit með framkvæmdum í dreifbýli
• Ráðgjöf og kynningarstarf 
• Umsjón menningarviðburða í dreifbýli
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við sveitarstjóra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Haldgóð menntun / reynsla sem nýtist í starfi 
• Þekking og/eða reynsla af starfsemi sveitarfélaga     
  æskileg
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjáfl stæði og frumkvæði í starfi 

Umsóknarfrestur er til 30. september 2008 og skal umsóknum skilað inn skrifl ega, stílað á  
Norðurþing, Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík, merkt dreifbýlisfulltrúi.

Nánari upplýsingar veita Bergur Elías Ágústsson, sveitarstjóri í síma 464-6100 eða netfang 
bergur@nordurthing.is eða Guðbjartur Ellert Jónsson, fjármálastjóri,  gudbjartur@nordurthing.is 

Sveitarfélagið Norðurþing var til við sameiningu Húsavíkurbæjar, Öxarfjarðarhrepps, Kelduneshrepps og Raufarhafnarhrepps. 
Íbúafjöldi er um 3.000 og er sveitarfélagið landfræðilega stórt. Aðal atvinnuvegir eru sjávarútvegur, ýmis opinber þjónusta, 

margskonar þjónustuiðnaður, landbúnaður, og ört vaxandi ferðaþjónusta. Þá eru miklir möruleikar á sviði orkufreks iðnaðar í 
sveitarfélaginu. Í Norðurþingi er blómlegt og gott mannlíf. 

Við erum stolt af starfsemi okkar! Viltu vera með?
ILVA er ný húsgagna- og heimilisvöruverslun frá Danmörku. Við erum stolt af 
orðspori okkar er varðar gæði, verðlagningu og þjónustu. Fyrir okkur er gott 
einfaldlega ekki nógu gott. Við viljum vera stolt af starfsfólki okkar og við viljum 
að starfsfólkið sé stolt af okkur.

Sölumaður í gólfefnadeild
Við leitum að smekklegum og 
þjónustuliprum sölumanni. Við leggjum 
áherslu á ríka þjónustulund, góða 
sölumannshæfi leika og metnað fyrir að skila 
framúrskarandi árangri í starfi . Reynsla af 
sölu gólfefna er kostur.

Þjónustustörf
Óskum eftir þjónustulipru starfsfólki til að 
sinna  almennum þjónustustörfum, sem 
og gjaldkerastörfum á afgreiðslukössum. 

Hlutastörf
Við getum bætt við okkur nokkrum 
áhugasömum einstaklingum í hlutastörf, 
seinni part dags og um helgar.

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi , góða starfsþjálfun, lífl eg, fjölbreytt og skemmtileg 
störf, góð laun og sveigjanlegan vinnutíma. Áhugasamir sendi umsóknir og ferilskrár á 
www.ilva.is  Nánari upplýsingar veitir Katrín Eyjólfsdóttir í síma 842-4933

Minjasafn Reykjavíkur óskar að ráða verkefnastjóra við skrán-
ingu fornleifa og úrvinnslu gagna frá fornleifarannasóknum í 
Viðey.  

Um er að ræða tímabundna ráðningu sem lýkur 31. desember 
2008.  Starfsstaður er í Árbæjarsafni. 

Á  árunum 1986-1995 fór fram fornleifauppgröftur í  Viðey. Starf 
verkefnastjóra felst í því að vinna úr gögnum frá þeirri rannsókn 
og skrá fornleifar í  Viðey, til að nýta við gerð fræðsluefnis og  til 
margmiðlunar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í fornleifafræði og reynsla af vinnu 
    við fornleifarannsóknir og fornleifaskráningu. 
•  Þekking  á gagnagrunnum sem notaðir eru við fornleifa-
   rannsóknir,  landsupplýsingarkerfum og teikniforritum er 
   nauðsynleg. 
•  Reynsla af því að miðla fræðilegri þekkingu til almennings 
   er kostur.

•  Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og nákvæmni er 
   nauðsynleg. 
•  Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvæg. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Lísa Guðmundsdóttir, deildarstjóri 
fornleifadeildar, anna.lisa.gudmundsdottir@reykjavik.is, s. 411 
6304 og 699 0692.

Æskilegt er að umsækendur geti hafi ð störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt  kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil skal 
skila í síðasta lagi mánudag 29. sept. 2008. Senda skal rafræna 
umsókn, í gegnum vef Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. 
Einnig skal skila umsókn til Minjasafns Reykjavíkur á netfangið 
minjasafn@reykjavik.is.  

Minjasafn Reykjavíkur  

Fornleifafræðingur

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Reykjavíkurborg – símaver 4 11 11 11 – netfang upplýsingar@reykjavik.is

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Bókasafn Kópavogs:
 • Bókavörður

Bæjarskrifstofur:
 • Leikskólaskrifstofa, innritunarfulltrúi

Félagsstarf aldraðra, Gjábakka
 • Starfsmaður í eldhús 65%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn og   
  unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Liðveisla, tilsjón og persónuleg ráðgjöf
 • Barnavernd, tilsjón
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Starfsmenn í dagþjálfun

Íþróttamiðstöðin Versalir
 • Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngra stig 
 • Stundakennari í forföll
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Skólaliði 50% kl. 8-12
Hörðuvallaskóli:
 • Forfallakennari í tilfallandi forföll
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Forfallakennari í tilfallandi forföll
 • Gangavörður/ræstir 100%
Lindaskóli:
 • Kórstjóri
Salaskóli:
 • Stuðningsfulltrúar - hlutastarf eða fullt starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Forfallakennari
 • Dönskukennari

LAUS STÖRF
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar
Austurborg, Háaleitisbraut 70, sími 553-8545
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Grænaborg, Eiríksgötu 2, sími 551-4470
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350

Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995.  Einnig 50% staða e.h.
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Reynisholt, Gvendargeisla 13, sími 517-5560
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Vesturborg, Hagamel 55, sími 552-2438
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Aðstoðarmaður í eldhús
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfi n á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á 
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

�

�

Hjúkrunarfræðingar
Á hjúkrunarheimilið Sólvang bráðvantar 

hjúkrunarfræðing á 50% fastar næturvaktir sem 
og hjúkrunarfræðinga á aðrar  vaktir.

Við leitum eftir áhugasömum og metnaðarfullum 
hjúkrunarfræðingum sem búa yfi r góðri þekkingu og reynslu 

og hafa áhuga á að starfa að uppbyggingu og þróun 
öldrunarhjúkrunar.

Sólvangur er í fallegu umhverfi  rétt við Lækinn í Hafnarfi rði. 
Þar eru þrjár hjúkrunardeildir með 17-19 heimilismenn á 

deild. Við leggjum áherslu á umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt 
og hvetjandi starfsumhverfi  og að sérhver starfsmaður fái að 

njóta sín og sé ánægður í starfi .

Nánari upplýsingar gefur Erla M. Helgadóttir, hjúkrunarstjóri 
Sólvangi í síma 5906500 eða netfang erla@solvangur.is og 
Birna G. Flygenring, framkvæmdastjóri hjúkrunar við STJS, 

í síma 520100/5906500, eða netfang: bgf@stjo.is 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu 
berast til Birnu G. Flygenring, framkvæmdastjóra hjúkrunar, 

Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarfi rði.

 Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi 
viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. 

Umsóknareyðublöð fást á heimasíðu stofnunarinnar stjs.is, 
í upplýsingum STJS  Suðurgötu 41 og skrifstofu 

Sólvangsvegi 2, Hafnarfi rði.

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

St. Jósefsspítali Sólvangur er reyklaus vinnustaður.

leitar að starfsfólki

… sem býr yfir framúrskarandi 
þjónustulund, er jákvætt, sýnir 

frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi sínu 
og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

      Leitum að aðstoðarmanni í eldhús. 
Viðkomandi þarf að vera eldri en 18 ára, 
tala íslensku, vera stundvís, snyrtilegur 
og eiga auðvelt með mannleg samskipti.

Umsjón með ráðningu hefur 
Björgvin Lúther Sigurðarson, bjorgvin@worldclass.is

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. Fjöldi 
gesta í Laugum er um 2000 daglega svo um 

líflegan vinnustað er að ræða. 

   

Þjónustufulltrúi

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er. Upplýsingar um laus störf hjá Reykjavíkurborg má finna á reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar um starfsemi Reykjavíkurborgar fást í síma 411 11 11. 

Mannréttindaskrifstofa

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar er tiltölulega nýr vinnustaður sem er i uppbyggingu. Óskað eftir að ráða þjónustu-
fulltrúa til starfa á skrifstofuna. Í boði er spennandi starf og möguleikar á starfsþróun fyrir áhugasaman og jákvæðan einstakling. 

Helstu verkefni:
•  Almenn upplýsingagjöf á sviði mannréttindamála
•  Þátttaka í starfshópum og nefndum f.h. mannréttinda-
   skrifstofu
•  Umsýsla með styrkumsóknir
•  Uppfærsla heimasíðu um mannréttindamál 
•  Móttaka, skráning, afgreiðsla og eftirfylgni erinda 
   skv. ákvörðun mannréttindastjóra
•  Ritvinnsla, varsla og frágangur skjala 
•  Boðun funda og ritun fundargerða mannréttindaráðs
•  Almenn aðstoð á skrifstofu 

Hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða mikil reynsla af sambærilegum störfum 
•  Þekking og áhugi á mannréttindamálum nauðsynleg
•  Reynsla af almennum skrifstofustörfum
•  Góð tölvukunnátta
•  Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
•  Samstarfshæfi leikar og lipurð í mannlegum samskiptum
•  Rík þjónustulund
•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Nánari upplýsingar um starfi ð 
veitir Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri (anna.kristinsdottir@reykjavik.is). Umsóknarfrestur er til 28. september. 

Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Margmiðlunarhönnuður

Vefdeild 365 miðla óskar eftir hugmyndaríkum og útsjónasömum margmiðlunarhönnuði
til að vinna við útlitshönnun vefja 365 miðla, hönnun auglýsinga og fjölbreytt 
margmiðlunarverkefni fyrir vörur og vefi félagsins.

Viðkomandi þarf að hafa:
- menntun á sviði margmiðlunar og/eða grafískrar hönnunar
- starfsreynslu í vef- og margmiðlunarhönnun
- mikla þekkingu og reynslu í vinnu í Photoshop og Flash, kunnátta á Illustrator er kostur
- brennandi áhuga á margmiðlun, vera skapandi í hugsun, röskur  og sjálfstæður

Sótt er um  á vef 365 miðla  - 365midlar.is/storf-hja-365. Óskað er eftir að umsækjendur 
sendi inn ferliskrá og yfirlit yfir verkefni. 

Umsóknarfrestur er til 29. september. Frekari upplýsingar veitir Ágúst Valgeirsson, 
agustv@365.is.

Vefdeild 365 miðla annast fjölmarga vefi, visir.is, blogcentral.is, stod2.is, bylgjan.is o.fl.
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BERGEN GROUP IÐNTÆKNI

Vélaverkfræðingar - Véltæknifræðingar

Nánari upplýsingar veitir: Eyvindur Guðmundsson
Símar 522 6800 og 860 6488 - eyvindur@idntaekni.is

Iðntækni er verkfræðistofa sem sérhæ�r sig í þjónustu við stóriðjufyrirtæki. Sérstök áhersla er lögð á þjónustu og framleiðslu 
búnaðar fyrir málmbræðslur, járnblendiverksmiðjur og álver. Fyrirtækið var stofnað 1985, en seint á síðasta ári eignaðist 
Bergen Group ASA í Noregi fyrirtækið, sjá www.bergengroup.no. Höfuðstöðvar Iðntækni eru nú að Lyngási 13, Garðabæ 
en útibú er á Grundartanga. Iðntækni ehf hefur í tímans rás þróað og framleitt vélbúnað fyrir málmbræðslur um allan heim, 
eitt sér og í samvinnu við aðra. Í febrúar síðastliðnum var til dæmis töppunarskörungur settur upp í nikkelverksmiðju Société 
Le Nickel – SLN sem staðsett er í Nýju Kaledóníu í Suður Kyrraha�. Fleiri spennandi verkefni eru framundan og er útlit fyrir 
mikla þróun hjá Iðntækni næstu misserin.

Þar sem tækni og vísindi fara saman

Iðntækni óskar eftir að ráða vélaverkfræðinga og véltæknifræðinga til starfa 
sem fyrst. Um er að ræða störf við hönnun á vélbúnaði fyrir stóriðjufyrirtæki 
svo sem álver, járnblendiverksmiðjur sem og önnur stóriðjuver vítt og breitt 
um heiminn.

IÐNTÆKNI ehf. Lyngás 13,  210 Garðabær www.bergengroup.no

Helstu verkefni:
•  Almenn vélahönnun og þróunarvinna
•  Hönnun vélbúnaðar fyrir álver og  
   stóriðjuver
•  Samskipti við birgja
•  Úrlausn tæknilegra verkefna
•  Eftirlit og verkefnastjórnun

Hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
•  Málakunnátta í ensku og norsku eða 
   norðurlandamáli æskileg
•  Reynsla af 3D hönnun í Inventor eða 
   SolidWorks er æskileg
•  Hæfni til að geta unnið sjálfstætt og 
   í samvinnu við aðra

Auglýsingasala 
fyrir netmiðil

Okkur vantar áhugasaman og jákvæðan 
starfskraft í hópinn. Við leitum að einstaklingi sem er 

skipulagður, sjálfstæður og sýnir gott frumkvæði.

Um er að ræða hálft starf, sem hentað getur með öðrum 
verkefnum og laun eru árangurstengd.

Áhugasamir sendi póst á eyjan@eyjan.is

Eyjan - eyjan.is

Launafl ehf. óskar eftir að ráða til starfa:

vélvirkja, rafvirkja og járnsmiði

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Sveinspróf í viðkomandi iðngrein eða að umsækjandi  
  stefni að sveinsprófi innan árs
 • Æskilegt að starfsmenn hafi einhverja starfsreynslu
 • Góða samskiptahæfileika og frumkvæði

Æskilegt að viðkomandi hefji störf fljótlega

Góð laun í boði ásamt flutningsstyrk.

Launafl ehf. er ört vaxandi félag byggt á traustum grunni með starfsemi í 
þremur byggðarkjörnum innan Fjarðabyggðar. Innan tíðar tekur félagið í 
notkun glæsilegt og vel tækjum búið verkstæði að Hrauni 3, Reyðarfirði.
Meðal helstu verkefna Launafls er þjónusta við Alcoa Fjarðaál sf. ásamt því 
að sinna öðrum verkefnum.

Nánari upplýsingar veitir Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á adda@launafl.is eða magnus@launafl.is

Launafl ehf. – www.launafl.is – sími 414-9450
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Vélvirkjar – Rafvirkjar – Járnsmiðir


