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

Við leitum að vörustjóra fyrir tónlist, myndbönd 
og tölvuleiki.

Starfslýsing:
• Ber ábyrgð á vöruúrvali vöruflokksins
• Starfar náið með verslunum, markaðs-

deild og framsetningadeild 
• Gerð sölu- og markaðsáætlana fyrir 

vöruflokkinn
• Ábyrgð á veltuhraða og framlegð 

vöruflokksins
• Fylgjast með nýjum tækifærum á 

markaði

Hæfniskröfur:
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og 

í hópi
• Góð enskukunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framsýni, metnaður og skipulags-

hæfileikar
• Reynsla af vörustjórnun er kostur

Penninn er framsækið fyrirtæki sem 
veitir framúrskarandi þjónustu með 
heildar  lausnir sniðnar eftir þörfum 
viðskipta vina. Penninn leggur jafnframt 
metnað sinn í að bjóða upp á gæðavörur 
og fjöl breytt vöruúrval. 
Hjá Pennanum starfar fjölbreyttur og 
skemmti legur hópur starfsmanna. Það er 
markmið fyrirtækisins að gera starfsmenn 
að þátttakendum í velferð fyrirtækisins og 
skapa þannig sterka liðsheild sem keppir 
að sameiginlegum markmiðum. Penninn 
leggur metnað í að taka vel á móti nýju 
starfsfólki og hlúa vel að símenntun og 
þjálfun starfsfólks. 

Umsóknarfrestur er til 1. júní.  
Nánari upplýsingar veitir Guðríður Sigurðardóttir, starfsmannastjóri, gurry@penninn.is

Viltu gerast Pennavinur?

Penninn á Íslandi ehf   |   Álfheimum 74   |   104 Reykjavík   |   Sími 540 2000   |   www.penninn.is

Sérfræðingur á 
viðskiptabankasviði

Hafðu samband

Arion banki leitar að öflugum einstaklingi til starfa á 
viðskipta-bankasviði í teymi sem annast þjónustu og sölu til 
fyrirtækja. Við leitum að sérfræðingi í rafrænum lausnum 
fyrir fyrirtæki, netbanka og innheimtuþjónustu.
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

s. 444 6559, arnfridur.arnardottir@arionbanki.is

s. 444 6386, brynja.grondal@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní.
Sótt er um starfið á heimasíðu bankans www.arionbanki.is.

Forstöðumaður bóka- og héraðs-
skjalasafns Fjallabyggðar

Staða forstöðumanns bókasafns Fjallabyggðar 
er laus til umsóknar. Laun eru samkvæmt kjara-
samningum Launanefndar sveitarfélaga við við-
komandi stéttarfélag.

Bókasöfnin í Ólafsfi rði og Siglufi rði munu sameinast í 
eitt bókasafn 1. september 2010.  Starfstöðvar forstöðu-
manns verða í báðum byggðarkjörnum en aðalbókasa-
fnið verður á Siglufi rði með útibú í Ólafsfi rði. Meðal 
verkefna sem fram-undan eru; er skráning í Gegni, 
að  skipuleggja skjalasafn og nútímavæða bókasafnið. 
Leitað er  eftir kraftmiklum og áhugasömum forstöðu-
manni til að leiða stofnunina. Forstöðumaður er einnig 
umsjónarmaður Listasafns 
Fjallabyggðar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í bókasafns- og upplýsingafræðum skilyrði
• Reynsla í starfi  æskileg
• Leiðtogahæfi leikar og færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæfi leikar og metnaður í starfi 
• Góð kunnátta í íslensku auk kunnáttu í öðru tungumáli
• Góð tölvukunnátta
• Bílpróf

Ráðið er í stöðuna frá 15. ágúst 2010.

Umsókn skal fylgja yfi rlit um nám og störf og berast til 
Karítasar Skarphéðinsdóttur Neff, fræðslu- og menn-
ingarfulltrúa, Ólafsvegi 4, 625 Ólafsfi rði.

Umsóknarfrestur er til 14. júní nk. 
Tengiliðir: 
Þórir Kr. Þórisson, bæjarstjóri, thorir@fjallabyggd.is, 
s. 464 9100 og Karítas Skarphéðinsdóttir Neff, fræðslu- 
og menningarfulltrúi, karitas@fjallabyggd.is, s. 464 9200

Félagsþjónusta Fjallabyggðar óskar 
eftir að ráða sálfræðing til starfa.

Hæfniskröfur:
• Einstaklingi með réttindi til að starfa sem sálfræðingur  
 á Íslandi.
• Reynsla af almennum sálfræðistörfum æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sveigjanleiki og vilji til að taka þátt í uppbyggingu og  
 skapandi starfi .
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi .
• Áhugi á að vinna í þverfaglegu starfsumhverfi .
• Bílpróf.

Valið verður úr hópi umsækjenda á grundvelli viðtala og 
framlagðra gagna. 

Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá merkt: Félags-
þjónusta Fjallabyggðar, Gránugötu 24, 580 Siglufi rði eða 
á netfangið hh@fjallabyggd.is. Nánari upplýsingar veitir 
Hjörtur Hjartarson, félagsmálastjóri, sími 464 9100.
 
Umsóknarfrestur er til 11. júní 2010.

Sveitarfélagið Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga og varð til við 
sameiningu Ólafsfjarðar og Siglufjarðar árið 2006. Þar búa rúmlega 
2000 manns. Bæirnir tveir eru afar fjölskylduvænir og þaðan er stutt í 
góða útivistarmöguleika jafnt að sumri sem vetri. Fjölbreytt þjónusta 
er í bæjunum og mannlíf gott og lífl egt.

Lausar stöður í Fjallabyggð;

ÚRA- OG SKARTGRIPAVERSLUN 

óskar eftir starfskrafti í fullt starf.
Starfsmaður þarf að vera stundvís,
röskur og snyrtilegur. Hafa góða
þjónustulund og framtakssemi.

Upplýsingar og umsóknir með mynd 
sendist á skartogur@gmail.com
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Lausar stöður við Súðavíkurskóla

Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e. 
grunn- leik- og tónlistarskóla. Núna er laus staða deildar-
stjóra á leikskóladeild.

Unnið er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er áhersla 
á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna. 

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sam-
bandi íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 31. maí 
2010, meðmæli óskast með umsókn. Nánari upplýsingar veitir 
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í hs: 456-4985, vs: 456-
4924, gsm: 893-4985, netfang: annalind@sudavik.is
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Sumarstörf
Starfsfólk óskast á morgun-, kvöld-, nætur- og 
helgarvaktir í afl eysingar á heimili SSR í sumar.  
Ýmis vinnuhlutföll í boði. 
Nánari upplýsingar gefur Guðjón Jóhannsson 
á skrifstofunni, 533-1388, gudjonj@ssr.is, og 
forstöðumenn hinna ýmsu starfsstöðva. 

• Óskað er eftir fólki á öllum aldri og af báðum  
 kynjum, en aldurstakmark er 20 ár
• Starfi ð felst aðallega í því að aðstoða íbúa í  
 daglegu lífi  og vera félagslegur stuðningur 
 við þá
• Laun eru samkvæmt samningum ríkisins 
 og SFR
• Umsóknarfrestur er til 6. júní 2010
• Unnt er að sækja um á netinu, www.ssr.is 

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun

 

Sunnulækjarskóli
Eftirfarandi stöður við Sunnulækjarskóla á Selfossi 
eru lausar til umsóknar:

• Umsjónarkennsla í 1. bekk
• Kennsla í hönnun og smíði
• Stuðningsfulltrúi í sérdeild og á skólavistun
• Aðstoð í mötuneyti, 50% starf

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu, ábyrgð 
nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfi nu 
koma.

Umsækjandi þarf að hafa góða skipulagshæfi leika og mikla 
hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla af teymis-
vinnu og áhugi á þróunarstarfi  eru mikilvægir eiginleikar. 
Umsækjandi um kennarastöðu þarf að hafa leyfi sbréf 
grunnskólakennara.

Nánari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu skólans 
www.sunnulaekjarskoli.is og hjá skólastjóra, Birgi Edwald 
í síma 480 5400 eða tölvupósti birgir@sunnulaek.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ vegna 
kennarastaða en samkvæmt samningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Samfl ots bæjarstarfsmanna.félaga vegna 
starfs stuðningsfulltrúa og starfs í mötuneyti.

Ráðning  til auglýstra starfa miðast við næsta haust, 
1. ágúst til kennarastarfa en 15. ágúst til annarra starfa.

Umsóknarfrestur er til 4. júní nk.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila sendist eigi síðar en 4. júní til Birgis Edwald, 
skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða skrifl ega til Sunnu-
lækjarskóla, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 
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Óskum eftir 
stafsmanni í 
vinnsluviðhald

Brim hf. óskar eftir viðgerðarmanni í landvinnslu 
fyrirtækisins á Akureyri.  Viðkomandi þarf að hafa 
reynslu af viðhaldi véla og tækja og þekking á 
fl ökunarvélum er kostur.  Iðnmenntun er æskileg.

Skrifl egar umsóknir ásamt ferilskrá berist Brim hf. 
Fiskitanga 4, 600 Akureyri merktar Ágúst Torfi  
Hauksson eða á netfangið ath@brimhf.is

Nánari upplýsingar veitir Ágúst Torfi  Hauksson, 
netfang ath@brimhf.is og í síma 580 4112

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Störf í leikskólum
Við leikskóla Hafnarfjarðar eru lausar stöður leikskólakennara 

frá 1. ágúst 2010. (nema Kató).

Þá er laus staða matreiðslumeistara frá 15. júní og staða deild-

arstjóra (leiðrétting) frá 1. ágúst við leikskólann Vesturkot.

Allar upplýsingar veita leikskólastjórar viðkomandi leikskóla en 

sjá nánar á heimasíðu www.hafnarfjordur.is/leikskolar

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

 

 Fjölbrautaskóli Snæfellinga auglýsir eftir 
framhaldsskólakennurum fyrir haustönn 2010.

Kennsluaðferðir eru verkefnamiðaðar og námsmat 
byggir á leiðsagnarmati. Skólinn er með framhaldsdeild 
á Patreksfi rði.

Ráðið verður í stöðurnar frá 1. ágúst 2010.
Laun greiðast samkvæmt stofnanasamningi skólans.

Umsóknarfrestur er framlengdur til 1.júní 2010.
Nánari upplýsingar veitir skólameistari á netfanginu 
joneggert@fsn.is eða í síma  430 8400/891 7384. 
Á vef skólans www.fsn.is má einnig fi nna ýmsar 
upplýsingar um skólann.

Starfsfólk óskast
Starfsfólk óskast í hlutastarf, á dag- 
og helgarvaktir.
Upplýsingar veittar á staðnum.

Skólavörðustíg 3a | Opið daglega kl. 9-18.30

Um er að ræða starf forritara fyrir innri 
vef Háskólans, UGLU. Í boði er áhugavert 
og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og 
skipulagshæfileikar fá að njóta sín.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með 
reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu 
máli. Háskólamenntun í tölvunarfræði, 
verkfræði eða sambærileg menntun er 
kostur. Hæfileikar í mannlegum samskiptum, 
hópvinnu og sjálfstæði í vinnubrögðum eru 
nauðsynlegir eiginleikar. Góð íslensku- og 
enskukunnátta er kostur.

Umsóknarfrestur er til 7. júní nk.

Sjá nánar: www.starfatorg.is 
og www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

Nánari upplýsingar veitir: Ragnar Stefán Ragnarsson, 
deildarstjóri hugbúnaðarþróunar hjá Reiknistofnun 

Háskóla Íslands, sími 525 4221, netfang: ragnarst@hi.is.

Forritari við Reiknistofnun 
Háskóla Íslands

Húnavatnshreppur auglýsir eftir 
deildarstjóra við leikskólann Vallaból.
Deildarstjóra með leikskólamenntun vantar til starfa við 
leikskólann Vallaból á Húnavöllum. Ráðningartími frá 
1. ágúst 2010.

Leikskólinn er í nýju húsnæði og vel búinn, áætlaður fjöldi 
barna um 15.

Áhugasömum er bent á að hafa samband við  Jóhönnu G. 
Jónasdóttur leikskólastjóra í síma 452 4530 og 864 4846 eða 
senda tölvupóst á  johanna@blonduos.is   jens@emax.is

Skrifl egum umsóknum skal skilað á skrifstofu Húnavatns-
hrepps á Húnavöllum eða á heimasíðuna 
www.leikskoli.is/vallabol

Umsóknarfrestur er til mánudags 7. júní næstkomandi.

Sveitarstjóri Húnavatnshrepps.

Meiraprófsbílstjóri 
- Sumarafl eysingar

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að 
ráða bílstjóra til afl eysingastarfa í 
Reykjavík. Viðkomandi þarf að hafa 
meirapróf.
Ráðningartími er frá 7. júní til 23. júlí 
í sumar.
Umsóknir berist SS, Fosshálsi 1,110 
Reykjavík. 
Einnig er hægt að sækja um starfi ð á 
heimasíðu fyrirtækisins www.ss.is

Nánari upplýsingar gefur 
Bjarni Stefánsson, starfsmannastjóri í 
síma 575 6000.
Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki 
með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á 
Hvolsvelli. Hjá félaginu starfa um 330 starfsmenn.  
Upplýsingar um SS er að fi nna á heimasíðu fyrirtækisins.

SFR – stéttarfélag leitar að umsjónarmanni/mönnum fyrir 
orlofsbyggð félagsins í Bollagörðum í Vaðneslandi. 

Um er að ræða umsjón og eftirlit með 9 orlofs- 
húsum allt árið. Um hlutastarf er að ræða sem 
hentað getur hjónum eða einstaklingi. 
Upplýsingar um starfi ð gefur Þórarinn Eyfjörð 
framkvæmdastjóri SFR í síma 893 9879 og/eða í 
thorarinn@sfr.is.

Sendiráð Frakklands
Franska sendiráðið leitar að ritara í hálft starf, til 
sex mánaða (miðjan júní fram í miðjan desember).

Hæfniskröfur:
• Góð kunnátta á íslensku, frönsku og ensku
• Góð tölvukunnátta (Word, Excel og Outlook)

Umsóknir berist til franska sendiráðsins fyrir 1. júní. 
Umsókn skal samanstanda af ferilskrá og kynnin-
garbréfi , þar sem útskýrður er áhugi fyrir starfi nu og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi ð.

Franska sendiráðið
Túngötu 22
101 Reykjavík

Allar frekari upplýsingar um starfi ð fást í síma 
575 9600 eða með því að senda póst á netfangið 
ambafrance@ambafrance.is.

Viltu bætast
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Við höfum skýra stefnu og framtíðarsýn á starf okkar. Við
erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og metnað
starfsmanna okkar. Við vinnum eftir skýrri skólastefnu sem
byggir á fjölgreindunum og einstaklingsmiðuðu námi. Við
erum umhverfisvæn og fengum Grænfánann s.l. desember.
Leiðarljós okkar í starfsmannahópnum er „að samskipti séu
opin, góð og gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og
virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 28.maí. Sótt er um á www.sjaland.is.
Frekari upplýsingar veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma
578-1220 eða á netfangið; sjaland@sjaland.is

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ. Leikskólinn
er staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi.
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll aðstaðaða
til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og því er leikskólinn
reyklaus vinnustaður.

Við leitum eftir starfsfólki með leikskólakennara-
menntun eða aðra uppeldismenntun. Skilyrði er
að viðkomandi sé sjálfstæður, stundvís , jákvæður
og hafi frumkvæði.

Ferðaskrifstofa starfsmanna

Laust er til umsóknar starf í ferðadeild fyrirtækisins. Leitað 

er að einstaklingi með reynslu af bókunum viðskiptaferða,  

góða almenna tölvuþekkingu, kunnáttu á Amadeus, lipurð 

í samskiptum við innlenda jafnt sem erlenda samstarfs-

aðila ásamt mjög góðri enskukunnáttu í rituðu og töluðu 

máli. Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að viðkomandi 

geti hafi ð störf sem fyrst.

Eingöngu verður tekið við umsóknum á tölvupóstfang 

starfsmannasviðs hr@airatlanta.com fyrir 27. maí 2010.
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Náttúrulækningabúðin sérhæfi r sig í sölu á ullar- og silki-
fatnaði fyrir börn og fullorðna. Viðkomandi þarf að vera 
sjálfstæður, hafa frumkvæði og vera jákvæður. Kostur að 
viðkomandi hafi  unnið við sölustörf eða í verslun en ekki 
skilyrði. 
Leitum að starfsmanni annarsvegar til að vinna 
frá: 10:45-14:45 og annan hvern laugardag og hinsvegar 
frá: 14:15-18:15 og annan hvern laugardag.(11-16)

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn með mynd á 
netfangið kaup@kaup.is

Náttúrulækningabúðin leitar að 
þjónustulunduðum einstaklingi 
til að starfa í verslun fyrir-
tækisins að Skólavörðustíg 20. 

Starfið felst í að veita viðskiptavinum 
aðstoð og upplýsingar og leysa almenn 
tölvumál. Starfið er bæði fjölbreytt og 
krefjandi.

Starfsmaður þarf að vera áhugasamur 
með góða þekkingu og reynslu af  
tölvumálum ásamt hæfni í mannlegum 
samskiptum. Hann þarf að vera 
lausnamiðaður, geta sýnt frumkvæði            
í starfi og unnið sjálfstætt.

Umsóknarfrestur er til 7. júní nk.

Sjá nánar: www.starfatorg.is 
og www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

Nánari upplýsingar veitir: Albert Jakobsson, 
deildarstjóri notendaþjónustu hjá Reiknistofnun 
Háskóla Íslands, sími 525 4754, netfang: aj@hi.is.

Tölvuráðgjafi við 
Reiknistofnun Háskóla Íslands

Lýsing hf. - Ármúla 3 - 108 Reykjavík - sími: 540 1500 -  www.lysing.is

Lýsing hefur síðan 1986 sérhæft
sig í eignaleigu og fjármögnun 
atvinnutækja, atvinnuhúnæðis 
og bifreiða. Hjá Lýsingu starfar 
samheldinn hópur einstaklinga
með það markmið að veita 
viðskiptavinum framúrskarandi 
þjónustu og lausnir við hæfi.

Viðkomandi mun sinna almennum lögfræðistörfum á lögfræði- og eignasviði. Umsækjendur þurfa að 
hafa meistarapróf í lögfræði. Lögmannsréttindi og/eða starfsreynsla er æskileg. Rík áhersla er lögð á 
trúmennsku í starfi, metnað, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Lögfræðingur á lögfræði- og eignasviði

Við leitum að framúrskarandi starfsmanni til að vinna að lausnum á flóknum skuldamálum með 
viðskiptavinum okkar. Viðkomandi þarf m.a. að eiga samskipti við lánastofnanir og vinna að tillögum 
um endurskipulagningu fyrirtækja þar sem það á við. Náið samstarf verður við fyrirtækjasvið Lýsingar 
og viðskiptastjóra. Starfið heyrir undir forstjóra Lýsingar.

Hæfniskröfur: Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði, MBA eða önnur sambærileg menntun sem   
  nýtist í starfi. Að minnsta kosti 3ja ára starfsreynsla við útlán í banka eða fjármálastofnun.
  Framúrskarandi samskiptahæfni. Mjög góð þekking á rekstri fyrirtækja.

Sérfræðingur

Starfið felst í bókhaldsstörfum, úrvinnslu gagna og öðrum tilfallandi verkefnum. Reynsla af bókhalds-
störfum er skilyrði og æskilegt er að viðkomandi hafi háskólamenntun. Þekking og reynsla af SAP 
upplýsingakerfum er kostur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Eygló Grímsdóttir, skrifstofustjóri, í síma 540 1500.
Umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið eyglo@lysing.is merkt því starfi 
sem við á en einnig er hægt að sækja um störfin á www.lysing.is
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí nk.

Starfsmaður í reikningshald

Störf hjá  fyrirtæki sem 
þjónar íslensku atvinnulífi

TALMEINAFRÆÐINGUR
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir talmeinafræðingi í tíma-
bundið verkefni sem felst í því að gera átak í að þjálfa börn 
sem eru í brýnustu þörf vegna mál- og talvanda.  Um er að 
ræða 50% stöðu til eins árs. Ráðningartími yrði frá og með 
1. ágúst 2010 og starfsstöð verður á Selfossi. 

Helstu verkefni:  
• Talþjálfun grunn- og leikskólabarna
• Ráðgjöf til starfsfólks leikskóla og grunnskóla.
• Ráðgjöf til foreldra.
• Fræðsla af ýmsu tagi.
• Samstarf við aðrar stofnanir.
 
Menntunarkröfur: 
• Prófgráða í talmeinafræðum og starfsréttindi 
 talmeinafræðings.

Aðrar kröfur:  
• Starfi ð er þjónustustarf og krefst samstarfshæfni við bæði  
 börn og fullorðna.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags

Umsóknarfrestur er til 7. júní. 2010

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Bjarnason verkefnisstjóri 
fræðslumála.  Sími 480 1900 og netfang siggi@arborg.is 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist skrifl ega til Fjölskyldumiðstöðvar 
Árborgar b/t Sigurðar Bjarnasonar verkefnisstjóra fræðslu-
mála Austurvegi 2 800 Selfoss, eigi síðar en 7. júní  2010.
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Starfssvið:
• Símvarsla (móttaka pantana og skráning)
• Reikningsgerð
• Uppgjör viðskiptavina 
• Almenn skrifstofustörf 

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi  reynslu á þessu sviði 
sem og góða tölvuþekkingu,  Navision kunnátta er kostur.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur góða 
þjónustulund, getur sýnt frumkvæði, er  skipulagður og 
sveigjanlegur og hefur hæfi leika í mannlegum samskiptum.

Mata er rótgróin heildsala sem sérhæfi r sig í dreifi ngu á 
ávöxtum og grænmeti. 

Áhugasamir sendið inn skrifl egar umsóknir á netfangið 
olof@mata.is 

Mata hf. • Sundagörðum 10 • 104 Reykjavík

Mata hf óskar að ráða 
til starfa skrifstofu/
sölumann til eins árs.

VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI

Lausar stöður
Við Verkmenntaskólann á Akureyri eru eftirtaldar stöður lausar 
til umsóknar:
Danska (1/1)
Íslenska (1/1) Afl eysing í eitt ár.
Vélstjórn (1/1)

Verkefnastjóri gagnasmiðju (1/1) Umsjón með heimasíðu og vef 
skólans, verkefnisstjórn í tengslum við gangasmiðju, námskeið 
um notkun netsins og kennsluvefjar (Moodle), aðstoð við 
kerfi sstjóra o.fl . (Sjá starfslýsingu í Gæðahandbók á heimasíðu 
skólans.)

Stuðningsfulltrúi á starfsbraut fatlaðra: 
Við leitum að karlmanni í 80% starf og tveimur einstaklingum í 
50% starf. Æskilegt að annar þeirra væri sjúkraliði.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi framhaldsskólakennara og 
fjármálaráðuneytis.

Skrifl egar umsóknir ásamt greinargerð um menntun og fyrri 
störf berist Verkmenntaskólanum á Akureyri, Hringteigi 2, 600 
Akureyri. 

Umsóknarfrestur er til 6.  júní.

Umsækjendur um kennslu  hafi  háskólapróf eða viðurkennd próf 
og réttindi úr sérskólum auk kennsluréttinda í framhaldsskóla. 
Vefstjóri þarf að hafa háskólapróf á sviði tölvu- og upplýsinga-
tækni auk reynslu af tengdum störfum.

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

Nánari upplýsingar gefur undirritaður, auk aðstoðarskóla-
meistara, í síma 464 0300 á skrifstofutíma 
(netföng: hjalti@vma.is, huld@vma.is)

Skólameistari

Við aðstoðum við að fi nna atvinnu og útvegum húsnæði 
handa fjölskyldum með börn sem vilja setjast að á 
Fjelbergeyjunum á vesturströnd Noregs.

Dreymir þig um að fi nna friðsælan stað þar sem þú getur 
lifað í nánum tengslum við náttúruna?

Fjelbergeyjarnar í sveitarfélaginu Kvinnherad eru hæfi lega 
langt frá ys og þys stórborganna en nógu nálagt til að þér 
fi nnst þú ekki einangraður. 

Fjelbergeyjarnar er lítið eyjasamfélag sem samanstendur 
af eyjunum Borgundøy og Fjelbergøy. Við erum um 100 
manns sem búum hér fast, en erum mun fl eiri ef við teljum 
með þá sem eiga hér sumarhús.

Eyjurnar hafa upp á margt að bjóða eins og góða 
samheldni, matvöruverslun, skóla, leikskóla, fallega 
náttúru og góð uppvaxtarskilyrði.

Við leitum fyrst og fremst að fjölskyldu sem vill verða hluti 
af samfélaginu okkar. Hér eru ýmsir möguleikar á atvinnu, 
meðal annars við fi skeldi, og við aðstoðum við að fi nna 
atvinnu við hæfi .

Það eru að sjálfsögðu margir aðrir möguleikar fyrir skapandi 
fólk og iðnaðarmenn ættu að geta fengið nóg að gera við 
að byggja sumarhús og vinna að ýmis konar viðhaldi.

Er þetta eitthvað fyrir þig og fjölskyldu þína? Viltu vita meira 
um Fjelbergeyjarnar? Skoðaðu heimasíðu okkar: 
www.fjelberg.org

Nánari upplýsingar hjá Ingve Berge í síma +47 9063 0368.
Netfang: ingve.berge@live.no
Póstfang: Aksjon folk til Fjelberg, 5459 Fjelberg, Norge.

Um Fjelberg:
Við erum um 100 manns sem búum fast á Fjelbergeyjunum og höfum 
breiðband, leikskóla, grunnskóla, skólaakstur, leigubíl, krá, stórt félags-
heimili, kirkju, póst, matvöruverslun , bensínstöð, stóra höfn, bílaferju, 
og viðkomu hraðbáta. Við höfum marga möguleika til veiða á sjó og 
landi og fínar baðstrendur. Íbúar eru á öllum aldri og hér búa margir 
bændur, sjómenn, ellilífeyrisþegar, kennarar, viðskiptafræðingar, blaða-
menn og starfsmenn við fi skeldi. Á sumrin er mikil umferð til eyjanna 
og margir ferðamenn sem koma á bátum.

VILTU BREYTA TIL?

Hjúkrunardeildarstjóri
Laus er staða hjúkrunardeildarstjóra á Dvalarheimilinu Ási.

Á hjúkrunarheimilinu búa 26 manns og unnið er að inn-
leiðingu Eden hugmyndafræðinnar. Markmið hennar er að 
búa til notalegt heimili þar sem fólk býr við sjálfræði og 
býðst að hafa regluleg samskipti við börn, gæludýr og lifandi 
plöntur. Takmarkið er að útrýma einmannaleika, vanmáttar-
kennd og leiða.

Umsækjandi þarf að hafa próf í hjúkrunarfræði og íslenskt 
starfsleyfi  í hjúkrun. Hann þarf að búa yfi r jákvæðni, mikilli 
hæfni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfi leikum og 
geta unnið sjálfstætt. Hann þarf einnig að vera tilbúinn að 
tileinka sér Eden hugmyndafræðina.

Á Dvalarheimilinu Ási í Hveragerði búa um 150 manns 
í hjúkrunar- og dvalarrýmum og njóta mjög víðtækrar 
þjónustu í heimilislegu umhverfi .

Nánari upplýsingar veita Birna Sif Atladóttir, birna@dvalaras.
is og Ragnhildur Hjartardóttir, ragnhildur@dvalaras.is.

Sími: 480 2014 eða 480 2000.

Röskir handfl akarar óskast til starfa í Sandgerði
Þurfa að geta fl akað allar tegundir fi sks.
Mikil vinna í boði og góðir tekjumögulekar.
Einnig er hægt að útvega húsnæði.
Nánari upplýsingar í síma 
893 8247 og 897 1806 eftir helgi.

Ertu að leita að krefjandi og 
skemmtilegu starfi  í búsetu?

 
Yfi rþroskaþjálfi  
óskast til starfa að Víðihlíð. Um er að ræða 70-80% starf í 
vaktavinnu. Staðan er laus frá 1. september n.k. eða eftir 
nánara samkomulagi. Hlutverk yfi rþroskaþjálfa er fyrst og 
fremst fólgið í því að sjá um innra faglegt starf, leiðbeina og 
styðja íbúa í daglegu lífi  og leiðbeina starfsmönnum.
 
Hæfniskröfur:
• Góð fagleg þekking 
• Almenn tölvukunnátta 
• Skipulagshæfi leikar, sjálfstæði og frumkvæði í starfi  
• Jákvætt hugarfar og færni í samskiptum og samvinnu 
• Starfsreynsla 
 
Boðið er upp á stuðning, starfsfélagahandleiðslu og 
regluleg starfsmannasamtöl, ásamt ágætri starfsaðstöðu.
 
Umsóknir þurfa að berast á skrifstofu félagsins fyrir 3. júní. 
Nánari upplýsingar veita Guðrún Guðmundsdóttir forstöðu-
maður í síma 568-0242 og Erna Einarsdóttir starfsmanna-
stjóri í síma 414-0500 milli kl. 09.00-16.00 á virkum dögum.
 
Upplýsingar um styrktarfélagið má nálgast á heimsasíðu 
þess, www.styrktarfelag.is
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Þroskaþjálfafélags 
Íslands og Áss styrktarfélags.

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

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

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

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Laus störf í 
leikskólum á Selfossi

Staða deildarstjóra og leikskólakennara við Leikskólann 
Hulduheima á Selfossi.
Nánari upplýsingar um störfi n veitir Eygló Aðalsteinsdóttir 
leikskólastjóri í síma 480-3280 eða með því að senda 
fyrirspurnir á hulduheimar@arborg.is. Um er að ræða 100% 
stöðu deildarstóra og 100% stöðu leikskólakennara og er 
miðað við ráðningu frá og með 22. júlí 2010.

Stöður leikskólakennara við Leikskólann Jötunheima 
á Selfossi.
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Helga Geirmundsdóttir 
leikskólastjóri í síma 480-6370 eða með því að senda fyrir-
spurnir á jotunheimar@arborg.is Um er að ræða eina 100% 
stöðu, tvær 87 – 100% stöður og tvær 50% stöður. Miðað 
er við ráðningu frá og með 4. ágúst 2010.

Staða leikskólakennara við Leikskólann Álfheima 
á Selfossi
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Ingibjörg Stefánsdóttir 
leikskólastjóri í síma 480-3240 eða með því að senda 
fyrirspurnir á alfheimar@arborg.is.  Um er að ræða 100% 
stöðu leikskólakennara.  Miðað er við ráðningu frá og með 
4. ágúst 2010.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna sam 
 kvæmt starfslýsingu leikskólakennara/deildarstjóra þ.m.t  
 að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasam 
 starfi  undir stjórn leikskólastjóra/deildarstjóra.
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með 
 börnum æskileg 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði í starfi  
• Jákvæðni og áhugasemi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Reynsla í deildarstjórnun æskileg 
 ( á við um stöðu deildarstjóra ) 
• Góð íslenskukunnátta 

Ef ekki fást leikskólakennarar eða aðrir uppeldismenntaðir 
starfsmenn til starfa er áhugasömum sem hafa hug á því 
að starfa með börnum bent á að sækja um starf í leik-
skólunum. Störfi n henta jafnt konum sem körlum. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags
Umsóknarfrestur er til 7. júní 2010.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist skrifl ega til Fjölskyldumiðstöðvar 
Árborgar b/t Sigurðar Bjarnasonar verkefnisstjóra fræðslu-
mála Austurvegi 2 800 Selfoss, eigi síðar en 7. júní  2010.

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og hafa 
ríkan metnað fyrir matreiðslu.

Upplýsingar á netfanginu jon@aroma.is 
eða í síma 894-6996

Óskum eftir að ráða starfskraft 
í eldhúsið hjá okkur.

Við leitum að góðu fólki
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 

ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á                   í viku

...ég sá það á visir.is

landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –                          

og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef

sími: 511 1144

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Innkaupaskrifstofa

Reykjavíkurborg
Átaksverkefni 2010 – Verkstjórar, umsókn 12441

F.h. Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar 
(FER)  í samvinnu við Vinnumálastofnun  auglýsir eftir 
áhugasömum húsasmíða- og múrarameisturum til að 
taka þátt í átaksverkefnum vegna endurbóta á fasteignum 
Reykjavíkurborgar. Meistararnir verða ráðnir til verkefna 
ásamt hluta af starfsmönnum þeirra. Þeir skulu m.a. hafa 
umsjón með iðnaðar- og iðnverkamönnum í atvinnuleit 
sem FER ræður inn á verkin. Þeir hafi  einnig almenna 
umsjón með efnisöfl un og annað sem að verkefninu snýr.
Meðal verkefna sem á að framkvæma er endurgerð þaka 
og glugga og almennar múrviðgerðir. Verktími er áætlaður 
frá júní til september 2010. Þátttakendur skulu hafa rétt 
til að skrifa sig sem húsasmíða- og múrarameistarar á 
verk til byggingarnefndar Reykjavíkur. Gerð er krafa um 
að húsasmíða- og múrarameistararnir sem ráðnir verða til 
verksins  hafi  víðtæka reynslu af verkstjórn og staðfesti það 
í umsókn sinni. 
Gögn vegna gerðar umsókna verða afhent frá og með 
25. maí 2010 í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík.

Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skila eigi síðar en: 
kl. 15:00, fi mmtudaginn 3. júní 2010, til síma- og 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur merktum: 
Umsókn nr. 12441 – Átaksverkefni 2010 – Framkvæmda 
og eignasvið Reykjavíkurborgar.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur: 
Úlfarsárdalur, hverfi  1. 
Bílastæði,  gönguleiðir og ræktun. 
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá og 
með miðvikudeginum 26. maí 2010 í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 
9. júní 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Boltagerði við Háteigsskóla og 
Úlfarsbraut   -  gervigras.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá og með 
25. maí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 
11. júní 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
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Bandalag kvenna í Reykjavík
HALLVEIGARSTÖÐUM • TÚNGÖTU 14 • 101 REYKJAVÍK • SÍMI 552 6740

Námsstyrkir
Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir eftir umsóknum um 
styrki úr Starfsmenntunarsjóði ungra kvenna fyrir skólaárið 
2010-2011.

Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið  á 
ungum konum í Reykjavík, sem ekki eiga kost á 
námslánum, til að afl a sér aukinnar menntunar.  

Umsóknum skal skilað  á sérstökum eyðublöðum, sem 
hægt er að fá á Thorvaldsensbasar, Austurstræti 4, alla 
virka daga milli kl. 14:00 og 18:00.

Einnig er hægt að fá umsóknir í gegnum tölvupóst á:  
bandalag@simnet.is

Fyrirspurnir má senda á netfang bandalagsins: 
bandalag@simnet.is

Umsóknir þurfa að berast fyrir 9. júní til Bandalags kvenna 
í Reykjavík Túngötu 14, 101 Reykjavík,  
merktar „Námsstyrkir”

Undirbúningur útboðs vegna 
sérleyfi saksturs.

Vegagerðin og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hafa 
á undanförnum misserum unnið að undirbúningi endur-

skipulagningar almenningssamgangna innanlands.
  

Fyrirkomulag á þjónustu með sérleyfi sakstri er þar til 
sérstakrar skoðunar. Stefnt er að því að tryggja lágmarks-

þjónustu innan og á milli stærstu byggðakjarna svæða eins 
og þau eru kynnt í stefnu ríkisstjórnarinnar í sóknaráætlun 

20/20. Jafnframt verður leitast við að fella framboð að eftir-
spurn til að tryggja hagkvæmni í þjónustu og sem 

besta nýtingu fjármuna hins opinbera.

Áður en endanleg ákvörðun verður tekin um leiðir, 
þjónustu, skipulag og aðkomu hins opinbera að þessum 

rekstri þarf að gæta að samkeppnis- og ríkisstyrkjareglum á 
EES-svæðinu. Því er hér með kallað eftir upplýsingum um 
áform þeirra aðila sem veita eða hyggjast veita þjónustu á 
þessu sviði á grundvelli almennra samkeppnissjónarmiða, 

án aðkomu hins opinbera.

Kallað er eftir upplýsingum um áform þeirra rekstraraðila 
sem tilbúnir eru til að veita þjónustu á sviði reglubund-
inna fólksfl utninga á þeim áætlanaleiðum sem bundnar 

eru sérleyfum og einkaleyfum skv. lögum nr. 73/2001 um 
fólks- og farmfl utninga á landi, eða á öðrum áætlanaleiðum 
á landinu, án ríkisstyrkja. Gildandi samningar um sérleyfi  

til reglubundinna fólksfl utninga renna að jafnaði út frá 
og með 1. janúar 2011 og skal gera ráð fyrir því að akstur 

hefjist eigi síðar en frá þeim tíma. 

Koma þarf fram um hvaða leiðir er að ræða, tímabil, tíðni 
og framboð þjónustu. Einnig er óskað eftir upplýsingum 

um leiðir sem viðkomandi rekstraraðili er tilbúinn að 
þjónusta með einhverjum takmörkunum eða skilyrðum, 
t.d. sérleyfi  á viðkomandi leið eða öðrum skilyrðum til 

aksturs sem máli skipta.

Á grundvelli upplýsinga sem hér er kallað eftir verða 
teknar ákvarðanir um hvort, með hvaða skilyrðum og á 

hvaða leiðum úthlutað verði sérleyfum og einkaleyfum til 
reglubundinna fólksfl utninga þegar núgildandi leyfi  renna 
út. Jafnframt verða teknar ákvarðanir um hvort og á hvaða 

leiðum verði ríkisstyrkt þjónusta og um gerð þjónustu-
samninga vegna hennar. 

Nánari upplýsingar um hvaða leiðir eru háðar sérleyfi  
og einkaleyfi  skv. lögum nr. 73/2001 er að fi nna á 

heimasíður Vegagerðarinnar: 
http://www.vegagerdin.is/umsoknir-og-leyfi /leyfi -i-gildi.

 Sérleyfi  til fólksfl utninga fylgja að jafnaði ýmis skilyrði og 
kvaðir um lágmarksþjónustu, s.s. um tíðni ferða, bifreiða-

kost og hámarksgjaldskrá, og vísast um það nánar til 12. gr. 
reglugerðar um fólksfl utninga á landi 

nr. 528/2002.

Upplýsingum skal skilað til Hagdeildar Vegagerðarinnar 
Borgartúni 5-7 eða á netfangið: hagdeild@vegagerdin.is 

eigi síðar en 8. júní nk. 

www.vinnueftirlit.is

ADR-RÉTTINDI
Gilda m.a. á Evrópska efnahagssvæðinu

Fyrirhugað er að halda eftirtalin námskeið í Reykjavík ef næg 
þátttaka fæst fyrir stjórnendur ökutækja sem öðlast vilja 
réttindi (ADR-skírteini) til að fl ytja tiltekinn hættulegan farm 
á vegum á Íslandi og annars staðar á Evrópska efnahags-
svæðinu:

Grunnnámskeið (fl utningur á stykkjavöru) (fyrir utan 
sprengifi m- og geislavirk efni): 31. maí–2. júní 2010.
Flutningur í tönkum:  3 .–4. júní 2010.
Flutningur á sprengifi mum farmi  5. júní 2010.
Flutningur á geislavirkum farmi 7. júní 2010.

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir fl utningi í tönkum 
og/eða fl utningi á sprengifi mum farmi og/eða fl utningi á 
geislavirkum farmi er að viðkomandi hafi  setið grunnnám-
skeið (stykkjavörufl utningar) og staðist próf í lok þess.

Námskeiðin verða haldin í húsnæði Ökukennarafélags 
Íslands í Mjódd og hefjast kl. 09:00.

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í 
síðasta lagi miðvikudaginn 26. maí 2010.

Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins í 
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600, netfang vala@ver.is.

Námskeið Útboð

Styrkir

sími: 511 1144

Allt sem þú þarft…

Auglýsingasími


