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NÝJAR ÁSKORANIR
Í boði eru áhugaverð störf fyrir öfluga og metnaðarfulla einstaklinga

Hugbúnaðarsérfræðingar Microsoft 
Dynamics AX og Microsoft XAL
HugurAx óskar eftir hugbúnaðarsérfræðingum til starfa á viðskiptalausnasviði 

fyrirtækisins. Viðkomandi starfar við þarfagreiningar, hönnun, forritun, ráðgjöf, þjó-

nustu og innleiðingar á Microsoft Dynamics AX og Microsoft XAL. Fjöldi áhugaverðra 

verkefna eru fyrirliggjandi. Þetta er kjörið tækifæri fyrir áhugasama aðila til að öðlast 

yfirgripsmikla þekkingu og kynnast rekstri fjölmargra fyrirtækja.

Við leitum eftir einstaklingum með brennandi áhuga á því að kynna sér nýjungar, 

miðla þeim og takast á við krefjandi verkefni. Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, 

verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er æskileg. Reynsla af forritun og 

innleiðingu á viðskiptakerfum er kostur. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, metnað 

til árangurs, lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk. 
Umsóknir skal senda á atvinna@hugurax.is og merkja VL-svið 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál

Hjá HugAx starfa um 110 starfsmenn. Markmið HugarAx er að vera öflugur samstarfsaðili fyrirtækja sem vilja ná árangri, viðskiptavinir okkar eru um 4.000 talsins, þar á meðal 

mörg af stærstu og öflugustu fyrirtækjum landsins. Höfuðstöðvar HugarAx eru að Guðríðarstíg í Reykjavík, en HugurAx rekur jafnframt starfsstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum og 

í Vestmannaeyjum.

Tæknilegur sérfræðingur 
Microsoft Dynamics AX 
HugurAx óskar eftir sérfræðingi til starfa á viðskiptalausnasviði fyrirtækisins.  Starfið 

felst í uppsetningum, þarfagreiningum, forritun og tæknilegri ráðgjöf tengdri Microsoft 

Dynamics AX, Sharepoint og Microsoft SQL server. Stór hluti starfsins felst í því að 

kynna sér nýjungar og miðla upplýsingum um það sem er nýjast á hverjum tíma til 

samstarfsmanna og viðskiptavina fyrirtækisins.

Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að kynna sér nýjungar og er 

fljótur að tileinka sér þær og koma í framkvæmd. Háskólamenntun á sviði tölvunar-

fræði, verkfræði eða sambærileg menntun er æskileg. Sérmenntun eða reynsla tengd 

rekstri, uppsetningu gagnagrunna og tækniumhverfis fyrir starfsemi fyrirtækja er 

kostur. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagleg vinnubrögð, metnað til árangurs, lipurð í 

mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi.



 3. apríl 2010  LAUGARDAGUR2

Laus störf hjá Ferðaskrifstofunni Atlantik

Um er að ræða krefjandi störf við undirbúning, fram-
kvæmd og úrvinnslu ferða fyrir farþega af skemmtiferða-
skipum, hvataferðahópa og ráðstefna. Við erum að leita 
að starfsmönnum með mjög góða tungumálakunnáttu, 
einkum í ensku bæði talaðri og ritaðri. Önnur tungu-
málakunnátta er kostur. Starfsmaðurinn þarf að búa yfi r 
eldmóði og metnaði í öllu því sem tekist er á hendur. 
Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi, hafa góða 
skipulagshæfi leika og mikla þjónustulund. Starfsmaður-
inn þarf að geta unnið langan vinnudag og yfi rvinnu á 
álagstímum en nýtur sveigjanlegri vinnutíma þar utan. 
Menntun á sviði ferðaþjónustu, s.s. leiðsögunám, ferða-
málafræði eða önnur menntun á háskólastigi er æskileg.

Hjá Atlantik er starfsumhverfi ð spennandi, sérstaklega 
fjölbreytt, krefjandi og í sífelldri mótun.  Í dag starfa 15 
manns hjá fyrirtækinu.  

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 9. apríl 2010
Umsóknir sendist til:  Atlantik 
 
B.t Erlu Gísladóttur 
Grandagarður 14 
101 Reykjavik
erla@atlantik.is

Starfsmannastefna Atlantik
Markmið Atlantik er að virkja eldmóð og keppnisanda hjá hæfu, traustu og 
áhugasömu starfsfólki.  Starfsfólk Atlantik sýnir frumkvæði, þjónustulund og 

tekur virkan þátt í því að efl a þjónustu og heildarhag fyrirtækisins með því að 
skara fram úr en styðja jafnframt hvert við annað og vinna saman. 

FÉLAGSRÁÐGJAFAR
GEÐSVIÐ OG BARNA- OG KVENNASVIÐ 

Við kvenna- og barnasvið er um að ræða nýtt starf félagsráðgjafa í stað 
tveggja yfi rfélagsráðgjafa sem áður störfuðu á barna- og kvennasviði. 
Starfsstöðvar eru á barna- og unglingageðdeild, Barnaspítala Hringsins og 
á kvennadeildum. 
Við geðsvið er um að ræða nýtt starf félagsráðgjafa í stað tveggja yfi r-
félagsráðgjafa sem áður störfuðu á endurhæfi ngar- og göngudeildum 
sviðsins.

Verkefni félagsráðgjafa felast fyrst og fremst í að veita sjúklingum og 
fjölskyldum félagsráðgjafameðferð, stuðning, upplýsingar og aðstoð við 
þær afl eiðingar sem alvarleg veikindi geta haft í för með sér. 
Unnið er í nánu samstarfi  við aðra heilbrigðisstarfsmenn. Félagsráðgjafar 
starfa  í samræmi við lög um félagsráðgjöf nr. 95/1990 og önnur þau lög 
sem starfssviðinu tilheyra. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Hefur faglega yfi rsýn og umsjón með verkefnum félagsráðgjafa á  
 sviðinu.
• Veitir félagsráðgjafameðferð eftir þörfum og er ráðgefandi varðandi  
 sérhæfða meðferð.
• Stuðlar að þekkingarþróun í félagsráðgjöf og nýtir niðurstöður  
 gagnreyndra rannsókna.
• Skipuleggur uppbyggingu og þróun fagsins á sviðinu í samráði við  
 yfi rfélagsráðgjafa.
• Hvetur til rannsókna á árangri félagsráðgjafar. 

Hæfnikröfur
• Félagsráðgjafamenntun og starfsréttindi í félagsráðgjöf.
• Þekking og reynsla af málafl okknum.
• Framhaldsnám sem tengist viðfangsefninu er eftirsóknarvert.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Leiðtogahæfi leikar og framúrskarandi samskiptahæfni eru skilyrði. 

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 17.04.2010. 
Sótt er um rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is. 
Starfshlutfall er 100% og veitast störfi n frá 1. júní 2010 eða eftir 
samkomulagi.

Upplýsingar veita:
Anna Rós Jóhannesd., yfi rfélagsráðgjafi , 825 3748, annajoh@landspitali.is
María Einisdóttir, mannauðsráðgjafi , 824 5404, mariaein@landspitali.is
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Önnu 
Rósar, göngudeildar geðsviðs 31E við Hringbraut.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttar-
félags. Sótt er um starf rafrænt með því að smella á “sækja um starf” á heimasíðu 
www.landspitali.is. Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublöð í upplýsingum 
Fossvogi og Hringbraut, mannauðssviði, Eiríksgötu 5. 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

Upplýsingar um störfin 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.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI Í 
JARÐVINNU OG JARÐGANGAGERÐ 
ÍSTAK óskar eftir að ráða framleiðslustjóra til starfa við jarðvinnu og

jarðgangagerð á Grænlandi. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi 

verkefni í tengslum við byggingu vatnsaflsvirkjunar 50 km. frá bænum 

Ilulissat á vesturströnd Grænlands.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingarverkfræði eða byggingatæknifræði er skilyrði.

• Víðtæk reynsla af stjórnun jarðvinnu- eða jarðagangaframkvæmda.

• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli.

Meðal verkefna:
• Verkefnastjórnun við jarðvinnu og jarðgangagerð.

• Samningar við innlenda og erlenda birgja.

• Úrlausn tæknilegra verkefna.

VERKSTJÓRI Á VÉLAVERKSTÆÐI
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkstjóra á vélaverkstæði vegna framkvæmda 

fyrirtækisins á Grænlandi. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu af 

viðgerðum tækja og vinnuvéla. Í starfinu felst almenn verkstjórn á véla-

verkstæði auk vinnu við viðgerðir og viðhald tækja.

Tálknafjör›ur er skjólgó›ur, lygn og gró›ursæll 
mi›ja vegu á milli Arnarfjar›ar og Patreks-
fjar›ar, einungis 401 km frá Reykjavík.

Fjölbreytt mannlíf er á Tálknafir›i, gott 
félagslíf, íflróttamannvirki eins og flau gerast 
best og ekki má gleyma Pollinum. 

Í kauptúninu búa um 300 manns og fer 
fjölgandi.

Ef flig langar a› starfa í metna›arfullum 
skóla vi› gó›ar a›stæ›ur og me› gó›an 
starfsanda flá er Tálknafjar›arskóli skólinn 
fyrir flig.

KENNARASTÖ‹UR
VI‹ TÁLKNAFJAR‹ARSKÓLA
Tálknafjar›arskóli er sameina›ur leik-, grunn- og tónlistarskóli.
Vi› skólann eru laus störf leikskóla-, grunnskóla- og tónlistarkennara 
skólaári› 2010-2011. Me›al kennslugreina í grunnskóladeild eru 
hönnun og smí›i, íflróttir – líkams- og heilsurækt, listgreinar 
(myndmennt, tónmennt, leikræn tjáning og dans) og uppl‡singa- 
og tæknimennt ásamt umsjónarkennslu á mi›stigi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennararéttindi
• Reynsla af kennslu á vi›komandi kennslusvi›i
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi

Skólinn leggur ríka áherslu á a› tengja nám vi› daglegt líf, átthaga 
og umhverfi nær og fjær, efla frumkvæ›i og ábyrg› nemenda og 
gefa fleim tækifæri til a› rækta margs konar hæfileika. Grænfáninn 
blaktir vi› hún á bá›um starfsstö›vum skólans.

Umsóknarfrestur er til og me› 21. apríl 2010. 
Rá›i› ver›ur í stö›urnar frá 1. ágúst nk.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ. 
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á skrifstofu Tálknafjar›arhrepps, 
Mi›tún 1, 460 Tálknafjör›ur.
Einnig má senda umsóknir í tölvupósti á netfangi›: 
skoli@talknafjordur.is.
Ekki flarf a› nota sérstök umsóknarey›ublö›. 
Öllum umsóknum ver›ur svara›.

Uppl‡singar um störfin veitir skólastjóri, Trausti fiór Sverrisson, 
í síma 456 2537 (trausti@talknafjordur.is).



ÓSKA EFTIR SÖLUMANNI

Ræstingafyrirtæki óskar eftir góðum sölumanni. Starfi ð felst í að afl a verkefna og gera tilboð í þau. 

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, vera metnaðarfullur, snyrtilegur og skipulagður. 

Þarf að hafa bíl til umráða. Mjög góð árangurstengd laun í boði fyrir réttan aðila. Upplýsingar á 

fjarfesting@internet.is

Þjónustulundaður rafmagnstæknifræðingur óskast til starfa á þjónustusvið Marel. Starfið 
felur í sér uppsetningu, innleiðingu, bilanagreiningu og viðgerðir á lausnum Marel hjá 
viðskiptavinum í matvælaiðnaði um allan heim. Í starfinu felst einnig aðstoð við 450 
þjónustumenn í dótturfyrirtækjum Marel víðs vegar um heiminn, námskeiðahald og 
gerð þjónustuleiðbeininga. Viðkomandi þarf að búa yfir mjög góðri enskukunnáttu og 
geta ferðast vegna starfsins.  

Hæfniskröfur: 

Rafmagnstæknifræðingur 

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk. Sækja skal um starfið á heimasíðu Marel, 
http://marel.com/jobs

í síma 563 8000. 

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 
í fararbroddi í þróun og framleiðslu 
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 3700 manns í fimm heimsálfum, 
þar af um 350 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnu-
aðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu 
og gott félagslíf.

www.marel.com

TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR
VIÐ TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK ERU LAUSAR  
EFTIRFARANDI FJÓRAR STÖÐUR: 

LEKTOR, DÓSENT EÐA PRÓFESSOR Á SVIÐI ORKU

Starfið er á véla- og rafmagnssviði og felst í að byggja upp og 
stunda rannsóknir á sviði orku, ásamt því að sinna kennslu í 
grunn- og framhaldsnámi. Hæfniskröfur eru doktorsgráða í 
verkfræði og rannsóknarreynsla á ofangreindu sviði. Reynsla af 
hönnun eða öðrum verkfræðistörfum er kostur og kennslu reynsla 
sömuleiðis.

LEKTOR, DÓSENT EÐA PRÓFESSOR  
Á BYGGINGARSVIÐI

Starfið felst í að byggja upp og stunda rannsóknir ásamt því að 
sinna kennslu í grunn- og framhaldsnámi.   
Á byggingarsviði er boðið upp á framhaldsnám með sérhæfingu 
í framkvæmdastjórnun, mannvirkjahönnun, steinsteyputækni og 
umferð og skipulagi. Hæfniskröfur eru doktorsgráða í verkfræði 
og rannsóknarreynsla á einu af ofangreindum sviðum. Reynsla úr 
atvinnulífinu er kostur og kennslureynsla sömuleiðis.HÁSKÓLAKENNARI Á BYGGINGARSVIÐI (50% STARF)

Leitað er að sérfræðingi í byggingar verkfræði, byggingar-
tæknifræði eða skyldum fagsviðum. Starfið felst í kennslu í 
grunnnámi á byggingarsviði en þar undir falla námsbrautir til BSc 
gráðu í byggingartæknifræði og byggingafræði og námsbraut til 
diplóma í byggingariðnfræði. Skilyrði er MSc próf eða jafngilt og 
fagtengd starfsreynsla. Reynsla af kennslu og rannsóknum er 
æskileg.

HÁSKÓLAKENNARI Á RAFMAGNSSVIÐI (50% STARF)

Leitað er að sérfræðingi í rafmagnsverkfræði eða skyldum 
greinum. Starfið felst í kennslu í grunnnámi á rafmagnssviði en 
þar undir falla námsbrautir til BSc gráðu í rafmagnstæknifræði og 
hátækniverkfræði og námsbraut til diplóma í rafiðnfræði. Skilyrði 
er MSc próf eða jafngilt og fagtengd starfsreynsla.  Reynsla af 
kennslu og rannsóknum er æskileg.

Tækni- og verkfræðideild HR er 
ein stærsta háskóladeild landsins 
með hátt í 1000 nemendur og 
um 70 fastráðna starfsmenn. 
Öflugt grunn- og framhaldsnám 
er við deildina, sem stofnuð 
var þegar Háskólinn í Reykjavík 
og Tækniháskóli Íslands voru 
sameinaðir.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík 
er að skapa og miðla þekkingu 
til að auka samkeppnishæfni og 
lífsgæði. Akademískar deildir 
skólans eru fimm: kennslufræði- 
og lýðheilsudeild, lagadeild, 
tölvunarfræðideild, tækni- og 
verkfræðideild og viðskiptadeild. 
Nemendur eru um 3000 en 
starfsmenn skólans eru yfir 500 í 
270 stöðugildum. 

Umsóknarfrestur er til 30. apríl og nánari upplýsingar má finna á www.hr.is/laus-storf

WWW.HR.IS

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vestfjörðum leitar eftir 
yfirþroskaþjálfa til starfa í þjónustuíbúðum á Ísafirði frá og með 

1. maí 2010 eða eftir samkomulagi.
Um er að ræða 80% starf.

Ábyrgðarsvið og verkefni:
# umsjón með faglegu starfi
# staðgengill og aðstoðarmaður forstöðumanns
# ber ábyrgð á innra skipulagi þjónustuíbúða í samráði við  
forstöðumann

Menntun og hæfniskröfur:
# þroskaþjálfamenntun 
# reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
# jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar
frumkvæði og metnaður

Í boði er:
# fjölbreytt stjórnunarstarf
# gott starfsumhverfi
# stuðningur og fræðsla  

Umsóknarfrestur er til 21. apríl n.k.  Nánari upplýsingar veita Sóley Guðmundsdóttir 
framkvæmdarstjóri eða Sigfríður Hallgrímsdóttir  sviðsstjóri í síma 456 5224

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags.  Umsóknareyðublöð liggja frammi á Svæðisskrifstofu Vestfjarða, 
Hafnarstræti 1,  400 Ísafirði og á heimasíðu Svæðisskrifstofunnar www.svest.is.

Yfirþroskaþjálfi

Yfi rþroskaþjálfi     

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vestfjörðum leitar eftir
yfi rþroskaþjálfa til starfa í þjónustuíbúðum á Ísafi rði frá og með
1. maí 2010 eða eftir samkomulagi.
Um er að ræða 80% starf.

Ábyrgðarsvið og verkefni:
• Umsjón með faglegu starf
• Staðgengill og aðstoðarmaður forstöðumanns
• Ber ábyrgð á innra skipulagi þjónustuíbúða í samráði 
  við forstöðumann

Menntun og hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfamenntun
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfi leikar
  frumkvæði og metnaður

Í boði er:
• Fjölbreytt stjórnunarstarf
• Gott starfsumhverfi 
• Stuðningur og fræðsla

Umsóknarfrestur er til 21. apríl n.k. Nánari upplýsingar veita 
Sóley Guðmundsdóttir framkvæmdarstjóri eða Sigfríður Hall-
grímsdóttir sviðsstjóri í síma 456 5224
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsóknareyðublöð liggja frammi á Svæðisskrifstofu Vestfjarða,
Hafnarstræti 1, 400 Ísafi rði og á heimasíðu Svæðis-
skrifstofunnar www.svest.is.

Ertu rosalega 
hress?

Áhugasamir sendið inn umsóknir á 
birna@reykjavikbyday.is fyrir 9. apríl. 

Reykjavík by Day & Night leitar eftir sölufulltrúum til 
starfa. Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði, hafa 
eldmóð, sífellt með bros á vör og búa yfir góðri 
tungumálakunnáttu.

REYKJAVÍK BY DAY & NIGHT
booknow.is

Reykjavík by Day & Night er „One Stop Shop“ 
fyrir ferðamenn í og utan Reykjavíkur.
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C A F É  &  R E S TAU R A N T
K R I N G L U N N I

Portið veitingahús í Kringlunni vill bæta við 
metnaðarfullum matreiðslumanni.
 

Ef að þú uppfyllir eftirfarandi skilyrð þá gætir þú 
verið rétti maðurinn.

Reglusamur, stundvís og skipulagður. 
Hugmyndaríkur og skapandi. Góður stjórnandi sem á 
auðvelt með að vinna með fólki.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Fullum trúnaði heitið.

Áhugasamir hafið samband við Sophus:
893-2323 eða netfang: portid@portid.is

Matreiðslumaður óskast

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Knattspyrnufélagið Víkingur óskar eftir að ráða framkvæmda-
stjóra félagsins.  Framkvæmdastjóri heyrir undir aðalstjórn og 
ber ábyrgð á daglegum rekstri aðalstjórnar ásamt þátttöku í 
margvíslegum verkefnum deilda félagsins.  Æskilegt er að 
umsækjandi  hafi  þekkingu á íþróttum og áhuga á málefnum 
sem tengjast starfi  íþróttafélaga.

Helstu verkefni:
• Framfylgja stefnu aðalstjórnar
• Daglegur rekstur, mannaforráð, yfi rumsjón með fjármálum 
félagsins, bókhaldi og uppgjöri
• Koma fram fyrir hönd félagsins gagnvart Reykjavíkurborg og 
öðrum opinberum aðilum
• Áætlanagerð fyrir aðalstjórn og deildir félagsins
• Samstarf við deildir félagsins

Hæfniskröfur:
• Reynsla í stjórnun og rekstri fyrirtækja
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi ð
• Góð þekking á bókhaldi, uppgjörum og áætlanagerð.
• Sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Jákvætt viðhorf í samskiptum við félagsmenn

Umsóknir um starfi ð óskast sendar á netfangið starf@vikingur.is 
ásamt ferilskrá en nánari upplýsingar veitir Eiríkur Benónýsson í 

síma 618 9717.  Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2010.

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Starfið felst í móttöku flutningsbeiðna og að útdeila 
þeim á bílstjóra auk annara verkefna sem snúa að 
akstursdeild. Deildarstjóri ber ábyrgð á ástandi 
bifreiða og að manna vaktir.

Hæfniskröfur:
· Meirapróf og lyftarapróf.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Góð mannleg samskipti.
·  Öguð vinnubrögð.

Áhugasamir geta sótt um starfið á heimasíðu félagsins, 
www.vakahf.is eða sent póst á starf@vakahf.is

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins og  
er í örum vexti. Félagið rekur öflugt dekkjaverkstæði, 
viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, dráttarbílaþjónustu og  
úrvinnslu bíla auk þess að vera með uppboð á vegum 
sýslumanna. VAKA er nýflutt í glæsilega aðstöðu að 
Skútuvogi 8 þar sem öll starfsemi félagsins fer fram.

Deildarstjóri 
akstursdeildar

Starfskraftur óskast á Stígamót
í ársvinnu

Óskað er eftir starfskrafti með áhuga og hvers kyns þekkingu og/eða reynslu  á kynbundnu ofbeldi.  
Um er að ræða fullt starf í eitt ár.  Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi og fjölbreytt grasrótarstarf 
sem byggir á kynjaðri sýn á samfélagið.  Samábyrgð, frumkvæði og traust eru forsendur farsæls starfs 
með vandasöm mál. Í starfshópnum ríkir bæði áhugi og starfsgleði sem mikilvægt er að varðveita. 
Viðkomandi verður að hafa góða samskipta og samstarfshæfi leika.  Starfi ð felst fyrst og fremst í ráð-
gjafarvinnu.  Nám í félagsráðgjöf, lögfræði, kynjafræði, eða skyldum fræðum er jafnframt eftirsóknar-
vert.  

Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta til að sækja um.

Umsóknir sendist til Stígamóta, Hverfi sgötu 115, 105 R. fyrir 10. apríl.  merktar ”Starfsumsókn” 
Öllum umsóknum verður svarað. 
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