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

Nú er tækifærið! Vilt þú læra listina að framreiða 
með margverðlaunuðum meisturum? 

Veitingahús Perlunnar leitar að framreiðslunemum.

Einnig vantar vaktstjóra í kaffiteríuna 
sem getur hafið störf í ágúst

Sendið umsóknir til perlan@perlan.is.

Framreiðslunemar
og vaktstjóri

S l i p p u r i n n  A ku re y r i  e h f.  –  N a u stata n ga  2  –  6 0 0  A ku re y r i

Hagfræðingur á hagfræðisviði
Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands auglýsir laust til umsóknar tvö störf hagfræðinga á hagfræðisviði. Hagfræðisvið 
annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðhags- og verðbólguspár 
og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræðisvið hefur m.a. umsjón með útgáfu 
ársfjórðungsritsins Peningamála og ensku útgáfu þess Monetary Bulletin. 

Verkefni hagfræðinganna verða m.a.:
• Að fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina gögn og skrifa um niðurstöður 
• Almennar rannsóknir, einkum á sviði peninga- og þjóðhagfræði
• Þátttaka í gerð verðbólgu- og þjóðhagsspáa bankans og framþróun líkana til spágerðar 
• Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðarsviðum Seðlabankans

Áskilið er a.m.k. meistarapróf í hagfræði og lögð er áhersla á að umsækjandi hafi  gott vald á aðferðum til hagrannsókna og notkun 
hugbúnaðar til tölfræðigreiningar og hagmælinga. Umsækjandi þarf að hafa gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku og 
ensku, og hæfi leika til að setja fram fræðilegt efni á skýran hátt. Umsækjandi þarf að hafa góða samskiptahæfi leika og vera 
reiðubúinn til hópvinnu af ýmsu tagi.

Upplýsingar um starfi ð veitir Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur, í síma 569 9600. Umsóknum skal skilað fyrir 19. júlí 2010 
til rekstrarstjóra Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1, 150 Reykjavík.  

Laust er til umsóknar starf tengiliðar vegna vistheimila

Lög nr. 47/2010

Starf tengiliðar

Umsækjandi

Ráðið verður í starfið

Laun

Umsóknir berist dóms- og kirkjumálaráðuneytinu,

Athygli er vakin á því að umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út. Öllum umsóknum verður svarað og eru karlar jafnt sem konur hvött
til að sækja um.

mæla fyrir um greiðslu sanngirnisbóta úr ríkissjóði til þeirra sem urðu
fyrir varanlegum skaða af illri meðferð eða ofbeldi á stofnunum eða heimilum sem falla
undir lög um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn,
nr. 26/2007. Dómsmála- og mannréttindaráðherra fer með yfirstjórn og framkvæmd
laganna.

felst í að koma með virkum hætti á framfæri upplýsingum til þeirra sem
kunna að eiga bótarétt samkvæmt lögunum. Hann skal m.a. leiðbeina þeim sem til hans
leita um framsetningu bótakrafna í kjölfar innköllunar sýslumanns. Þá skal hann aðstoða
fyrrverandi vistmenn sem eiga um sárt að binda í kjölfar vistunar við að sækja sér
þjónustu sem ríki og sveitarfélög bjóða upp á, svo sem varðandi endurhæfingu og
menntun.

skal hafa lokið háskólaprófi sem nýtist í starfi, próf í lögfræði eða
sambærileg menntun æskileg. Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á gerð og
meðferð bótakrafna, þekkingu á sviði barnaverndarmála og opinberrar stjórnsýslu.
Umsækjandi skal jafnframt búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, vera sjálfstæður í
vinnubrögðum og æskilegt er að hann hafi þekkingu á þeirri félagslegu aðstoð sem
opinberir aðilar veita.

frá og með 1. september 2010. Samkvæmt 10. gr. laga nr.
47/2010 getur ráðherra eftir 1. janúar 2013 lagt niður starf tengiliðs að fenginni tillögu
úrskurðarnefndar um sanngirnisbætur.

taka mið af kjarasamningi ríkisins við Félag háskólamenntaðra starfsmanna
stjórnarráðsins. Um fullt starf er að ræða og ráðgert er að starfsstöð tengiliðar verði hjá
opinberri stofnun á grundvelli þjónustusamnings.

Skuggasundi 3, 150 Reykjavík,
eigi síðar en 22. júlí.

Þórunn J. Hafstein, settur ráðuneytissjóri, veitir nánari upplýsingar í síma 545-9000.

DÓMSMÁLA- OG MANNRÉTTINDARÁÐUNEYTIÐ
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Yfi rlæknir óskast við Heilsustofnun NLFÍ
Laust er til umsóknar 100% starf yfi rlæknis við 
Heilsustofnun NLFÍ  í Hveragerði. 

Starfi ð er laust frá 1. október.

Nánari upplýsingar fást hjá Ólafi  Sigurðssyni 
framkvæmdastjóra í síma 483 0300.

HNLFÍ er annars vegar almenn og sérhæfð endur-
hæfi ngarstofnun og hins vegar veitir hún hvíldar- og 
hressingardvöl. Stofnunin fylgir kenningum náttúru-
lækningamanna, að auka og efl a þátt hugtakanna 
heilbrigði og heilsuvernd í umræðu og verkum en 
forðast kennisetningar sem ekki standast vísindalega 
gagnrýni.  

Umsóknarfrestur er til 18. júlí 2010. Umsóknir með 
ferilskrá sendist til: HNLFÍ - starfsmannastjóri, 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@hnlfi .is.

Öllum umsóknum verður svarað.

HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 • 810 HVERAGERÐI 

S: 511 1144

Bílabúð Benna ehf er 35 ára þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins.
Fyrirtækið flytur inn og selur vara- og fylgihluti í allar tegundir bifreiða.  
Bílabúð Benna ehf er umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og 
SsangYong.  

 Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000  
www.benni.is  - benni@benni.is

óskar eftir starfsmanni á smurstöð

Stofnað 1975

Þjónustusvið Bílabúðar Benna

Við hjá Bílabúð Benna höfum opnað nýtt 
þjónustuverkstæði að Tangarhöfða 8. Ein af nýjungunum 
er nýtt og fullkomið smurverkstæði með aðstöðu fyrir 
smáviðgerðir. Nú óskum eftir traustum aðila til þess 
að sinna þessu mikilvæga þjónustustarfi.

Starfsmaður þarf að vera vanur olíuskiptum og geta séð 
um smáviðgerðir á bifreiðum. Reynsla æskileg.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 110 
Reykjavík eða á tölvupóstfangið benni@benni.is fyrir 
föstudaginn 9. júlí.
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Eldvarnaeftirlitsmaður hjá 
Slökkviliði Akureyrar

Hjá slökkviliði Akureyrar er laust til umsóknar starf 
eldvarnaeftirlitsmanns.

Nánari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu Akureyrarbæjar:
www.akureyri.is

Slökkvilið Akureyrar

Leikskólakennarar 
athugið!
Laus staða leikskólakennara við 
Víkurskóla, Vík í Mýrdal.  

Gott húsnæði í boði og spennandi uppbygging 
framundan á fallegum og fjölskylduvænum stað.

Umsóknir berist undirrituðum á netfangið 
skolastjori@vik.is

Magnús Sæmundsson skólastjóri Víkurskóla.

EIGNABJARG Leitum að liðsauka í þjónustudeild
Te & Kaffi  óskar eftir þjónustumanni á verkstæði 
fyrirtækisins. Starf þetta felur m.a. í sér viðgerðar-
þjónustu á verkstæði við kaffi vélar, reglubundið eftirlit 
hjá viðskiptavinum og útköll vegna bilana.

Hæfniskröfur:
• Haldgóð starfsreynsla við viðgerðir 
 og bilanagreiningu.
• Samskiptahæfni og jákvætt hugarfar.
• Áhugi á að kynnast samspili tækjabúnaðar   
 og framleiðslu á hágæðakaffi .

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt að starfs-
maður geti hafi ð störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á gudmundur@teogkaffi .is 

Okkar gildi eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka mið  
af þessum gildum.

Nánari upplýsingar veitir
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir 
kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí  nk. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Vínbúðin Skeifunni

Starfsmaður óskast í 
Vínbúðina í Skeifunni

Starfssvið
· Sala og þjónusta við viðskiptavini 

Hæfniskröfur
·  Reynsla af verslunarstörfum æskileg 
·  Frumkvæði og metnaður, góð framkoma 

og rík þjónustulund eru eiginleikar sem 
leitað er að

ÁTVR er framsækið og ábyrgt fyrirtæki sem leggur áherslu á að veita öllum viðskiptavinum 
sínum góða þjónustu. Fyrirtækið vill búa starfsfólki sínu skapandi og lifandi starfsumhverfi 
sem virkjar þann kraft sem í því býr og laða til sín hæft fólk sem býr yfir frumkvæði og 
þjónustulund. vinbudin.is

Geðhjálp auglýsir eftir starfsmanni 
í 50% stöðu tímabundið.  

Auglýst er eftir einstaklingi með reynslu og þekkingu af 
geðröskunum barna og unglinga til starfa hjá Geðhjálp.  
Um er að ræða verkefnatengda tímabundna ráðningu í 
hálft starf með möguleika á framlengingu. Auk reynslu 
af geðröskunum þarf viðkomandi að hafa þekkingu og 
reynslu af barnaverndarmálum og háskólamenntun sem 
nýtist í starfi . Umsóknarfrestur er til 14. júlí. Allar nánari 
upplýsingar um starfi ð má nálgast hjá Geðhjálp á net-
fanginu gedhjalp@gedhjalp.is eða í síma 570 1700.  
Umsóknir skal jafnframt senda á gedhjalp@gedhjalp.is.

Bifvélavirki óskast !
 

Bíla Áttan leitar að bifvélavirkja á verkstæði.
Áhugasamir geta haft samband við Jóhannes 

í síma 892 5200.
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Lyfjatæknir
Rima Apótek óskar að ráða lyfjatækni eða  
starfsmann með reynslu af afgreiðslu í apóteki  

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfið felst  m.a. í afgreiðslu, sölu og 
þjónustu við viðskiptavini.

Við leitum að heiðarlegum og traustum 
einstaklingi með gott viðmót og ríka  
þjónustulund.

Nánari upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
11. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

auglýsir eftirtalin störf laus til umsóknar
Embætti umboðsmanns skuldara

Yfirlögfræðingur

Rekstrarstjóri

Sérfræðingur á sviði kynningar- og fræðslumála

Sérfræðingur á sviði upplýsingatækni og rafrænnar stjórnsýslu

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

Meðal verkefna

Hæfniskröfur

Meðal verkefna

Hæfniskröfur

Umsóknir

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI,
www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tekur til starfa 1. ágúst nk.
Stofnunin heyrir undir félags- og tryggingamálaráðherra og skal gæta
hagsmuna og réttinda skuldara sem kveðið er á um í lögum.

eru umsýsla fjármála, gerð og eftirfylgni rekstraráætlana og umsjón
með starfsmanna- og launamálum. Rekstrarstjóri hefur jafnframt umsjón með
árangursstjórnun og gæðamálum auk þess að taka þátt í stefnumótun ásamt öðrum
þeim verkefnum sem lúta að rekstri stofnunarinnar.

eru háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem
nýtist í starfi, þekking og reynsla af fjármálum, stjórnun og rekstri. Reynsla af
starfsmanna- og launamálum, sem og reynsla og/eða þekking á upplýsingakerfum
ríkisins á sviði fjármála- og starfsmannamála. Mikilvægt er að viðkomandi hafi þekkingu
á opinberum rekstri og stjórnsýslu. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, frumkvæði og
sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.

eru kynningar- og markaðsmál, almannatengsl, umsjón með innri og
ytri vef, auk þess umsjón með fræðslu til almennings og starfsmanna.

eru háskólamenntun sem nýtist í starfi, reynsla af fjölmiðlun,
markaðsmálum eða fræðslustörfum, góð íslenskukunnátta auk reynslu af vefumsjón.
Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

eru tölvu- og upplýsingatæknimál, rafræn stjórnsýsla, mótun verkferla,
m.a. með hliðsjón af nýtingu upplýsingatækni og ráðgjöf til starfsmanna.

eru háskólamenntun sem nýtist í starfi, reynsla af upplýsingatækni og
rafrænni stjórnsýslu, sem og af mótun verkferla auk reynslu af verkefna- og
gæðastjórnun. Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og
sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.

ásamt upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf skulu berast til STRÁ
MRI, netfangið: stra@stra.is eigi síðar en 19. júlí nk. Konur jafnt sem karlar eru hvött til
að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin. veitir nánari upplýsingar um
störfin í síma 588 3031, sjá nánar .

Meðal verkefna

Hæfniskröfur

eru lögfræðiráðgjöf til starfsmanna varðandi úrvinnslu erinda, mótun
verkefna umboðsmanns skuldara, ábyrgð á því að starfsemi stofnunarinnar sé í samræmi
við lög og reglur, samningagerð og lögfræðileg ráðgjöf við yfirstjórn.

eru embættispróf eða meistarapróf í lögfræði og að minnsta kosti 5-7 ára
starfsreynsla á sviði lögfræði. Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð,
frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.

FÉLAGS- OG TRYGGINGAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

adecco.no

New opportunities
in Norway?

Adecco Norge AS is a part of Adecco Group and a leader 
in providing HR solutions in Norway. We are represented 
by over 70 offices and departments all over Norway. 
Adecco Bygg & Industri is dedicated to offer employment 
within various sectors including construction, industry 
and engineering.

Adecco Bygg & Industri is looking for skilled and experienced 
carpenters, formwork carpenters and heavy machinery 
operators for various jobs in Norway.

above professions?

profession?

challenges?

Then do not hesitate and send your application now!

For more information about our offer call our Recruitment 

To apply send your CV to bygg.industri@adecco.no today!

Leikskólinn Kátaborg  Grímsnesi 
auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar.
Um er að ræða:

◆ 100%  stöðu leikskólakennara á deild með  
 þriggja til fjögurra ára nemendur.
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða sambærileg menntun  
 og reynsla af leikskólastarfi . 
• Jákvæðni, ábyrgð, stundvísi, áhugi, fagleg hugsun og  
 vinnubrögð, frumkvæði.
• Góð íslenskukunnátta. Hreint sakavottorð. Æskilegt að  
 viðkomandi búi í sveitarfélaginu 

Launakjör eru skv. launasamningi  FL og Sambands 
íslenskra sveitafélaga. Til greina kemur  aðstoð vegna 
fl utnings og hjálp við útvegun húsnæðis. Ef ekki fást 
leikskólakennarar til starfa koma aðrir umsækjendur 
til greina.

◆ Starfsmann í bítibúr, uppvask og fl . og 
 afl eysingar á deild, 75 % stöðu. 
Krafi st er: 
• Jákvæðni, ábyrgðar, stundvísi, áhuga,  vilja til að  
 tileinka sér faglega hugsun og vinnubrögð, frumkvæði  
 og reynslu af starfi  í leikskóla.
• Góð íslenskukunnátta. Hreint sakavottorð. Æskilegt að  
 viðkomandi búi í sveitarfélaginu

Launakjör eru skv. launasamningi  FOSS og Sambands 
íslenskra sveitafélaga. 

Umsóknarfrestur er til 23.júlí næstkomandi.

Umsóknir ásamt ferilskrá berist leikskólanum Kátuborg 
að Borgarbraut 22, 801 Selfoss, eða á netfangið:  
kataborg@gogg.is  Ekki þarf sérstakt eyðublað.

Nánari upplýsingar gefa skólastjórí síma 486 4492 og/
eða kataborg@gogg.is og sveitarstjóri  í síma 486 4400 
Einnig er bent á vefi nn http://www.gogg.is   

Hallveig Ingimars, skólastjóri.
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Allt sem þú þarft…
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Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða sölumann til starfa, um er að ræða 100% starf.

Í starfinu felast samskipti við núverandi viðskiptavini, gerð söluáætlana, tilboðs- og samningagerð, 
öflun nýrra viðskiptavina og eftirfylgni pantana. Við leitum að skipulögðum einstaklingi sem er 
reyklaus og reglusamur og getur hafið störf strax. Viðkomandi þarf að hafa:

reynslu af sölumennsku
menntun á sviði kjötiðnar eða matreiðslu ellegar sambærilega menntun
frumkvæði og getað starfað sjálfstætt
góða tölvukunnáttu
mikla hæfni í mannlegum samskiptum

Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu fyrirtækisins www.ss.is.
Nánari upplýsingar gefur Bjarni Stefánsson, starfsmannastjóri í síma 575-6000.

SÖLUMAÐUR Á FYRIRTÆKJASVIÐI

Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi 
og á Hvolsvelli. Hjá félaginu starfa um 350 starfsmenn.
Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins – www.ss.is.
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Skrifstofustjóri auðlindaskrifstofu sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðuneytisins

Vegna tímabundins leyfi s skrifstofustjóra auðlindaskrifstofu 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins næstu tvö ár er 
starfi ð laust til umsóknar.

Auðlindaskrifstofan annast stjórnsýslu er lýtur að nýtingu 
auðlinda hafsins. Undirbýr lagafrumvörp og semur 
reglugerðir á því sviði svo og álitsgerðir og greinargerðir. 
Annast samskipti við Hafrannsóknastofnun vegna tillagna 
um nýtingu nytjastofna sjávar. Ennfremur samskipti við 
Fiskistofu og Landhelgisgæslu Íslands vegna framkvæmdar 
reglna, er lúta að eftirliti með nýtingu auðlinda. Þá annast 
skrifstofan framkvæmdaatriði fi skveiðisamninga og erlent 
samstarf sem því fylgir.

Umsækjandi þarf að hafa háskólagráðu sem nýtist í starfi nu 
og mjög æskilegt er að viðkomandi hafi  góða þekkingu á 
sjávarútvegi og fi skveiðistjórnun,  reynslu af stjórnsýslu og 
stjórnun og hæfni til að stýra samningum við önnur ríki.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí 2010. Umsóknir 
er hafi  að geyma upplýsingar um menntun, fyrri störf, 
meðmælendur og annað er máli skiptir, sendist bréfl ega til 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 
150 Reykjavík eða í tövupósti á postur@slr.stjr.is 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 1. júlí 2010.

Það er

Hey, okkur vantar 
forstöðumann markaðsmála!

800 7000 – siminn.is

Síminn ætlar að ráða afreksmanneskju til að leiða markaðsdeild 
fyrirtækisins og skipuleggja markaðsmálin í samstarfi við 
framkvæmdastjóra Markaðssviðs.

Við hvetjum þig til að sækja um starfið ef þú vilt taka þátt í að móta 
framtíðina hjá einu öflugasta samskiptafyrirtæki landsins og ef þú hefur:

• Háskólapróf í markaðsfræðum eða sambærilegu
• Minnst tveggja ára reynslu sem stjórnandi og skipuleggjandi    
 markaðsstarfs
• Náð mælanlegum árangri í markaðsstarfi
• Góða forystu- og stjórnunarhæfileika
• Unun af hópvinnu
• Yfirsýn og skipulagsgáfu
• Getu til að vinna vel undir miklu álagi
• Hæfileika til að sjá skóginn fyrir trjánum
• Lesið allt, frá Kotler til .... hvað heitir hinn aftur?
• Þekkingu á SOV og SOM og visku til að greina þar á milli
• Bein í nefinu

Umsóknum þarf að skila á netfangið umsoknir@siminn.is fyrir kl. 16.00 
föstudaginn 9. júlí.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldur Gísli Jónsson hjá Mannauðssviði 
í síma 893 6489. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfs-
ferli sem og nöfn og símanúmer umsagnaraðila. Gætt verður fyllsta 
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upp-
lýsingar.

Hjá Isavia ohf. starfa um 550 manns. Helstu verkefni 

fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur 

flugvalla og veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands- 

og millilandaflug auk yfirflugþjónustu yfir Norður-

Atlantshafið. Isavia ohf. leggur áherslu á jafnan rétt karla 

og kvenna til starfa.

Spennandi nám í
alþjóðlegu umhverfi

ISAVIA ohf. óskar eftir
 nemum í flugumferðarstjórn

Hæfnis- og menntunarkröfur:

•  Gerð er krafa um að umsækjandi hafi lokið viðurkenndu
    grunnnámi í flugumferðarstjórn og hafi gilt skirteini nema í  
    flugumferðarstjórn.
•  Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á íslenskri og
    enskri tungu.
•  Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum samskiptum,
    vera sjálfstæður í vinnubrögðum og hafa óflekkað mannorð.
•  Umsækjandi þarf að geta hafið nám í lok ágúst.

Starfsstöðvar flugumferðarstjóra hjá Isavia eru á Keflavíkurflugvelli, 
Reykjavíkurflugvelli og Akureyrarflugvelli.

Umsóknum skal skilað rafrænt inn á heimasíðu Keflavíkurflugvallar
www.kefairport.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til 30. júlí og umsóknum skulu fylgja afrit af
skírteinum og öðru því er máli skiptir við mat á umsækjendum.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um námið.

Upplýsingar um námið veitir Bjarni Tryggvason þjálfunarstjóri
flugleiðsögusviðs í síma 425-6000.

sími: 511 1144
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KENNARASTÖÐUR
VIÐ TÁLKNAFJARÐARSKÓLA 

2010-2011

Tálknafjarðarskóli, sameinaður leik-, grunn- og tón-
listarskóli, vill ráða kennara fyrir næsta skólaár: 
• leikskólakennara með stjórnunarreynslu til   
 að taka við deildarstjórn leikskóladeildar.    
 Fyrir liggur metnaðarfull áætlun um upp-
 byggingu menntastarfs á Tálknafi rði með   
 tillögu um að leik-, grunn- og tónlistarskóli   
 starfi  undir einu þaki.
• tónlistarkennara til að leiða tónlistarstarf í   
 leik- og grunnskóla og kenna á eitt eða fl eiri   
 eftirtalinna hljóðfæra í tónlistardeild skólans:  
 harmóníka, gítar, fi ðla, slagverk og tré- eða   
 málmblásturshljóðfæri.
• íþróttakennara til kennslu íþrótta – líkams-   
 og heilsuræktar ásamt þjálfun á vegum 
 Ungmennafélags Tálknafjarðar.
• stundakennara til að kenna hönnun og   
 smíði og listgreinar (myndmennt, textíl-
 mennt, leikræna tjáningu og dans).

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennararéttindi
• Reynsla af kennslu á viðkomandi kennslu-  
 sviði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

Skólinn leggur ríka áherslu á að tengja nám við 
daglegt líf, átthaga og umhverfi  nær og fjær, efl a frum-
kvæði og ábyrgð nemenda og gefa þeim tækifæri til 
að rækta margs konar hæfi leika. Grænfáninn blaktir við 
hún á báðum starfsstöðvum skólans.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2010. 
Ráðið verður í stöðurnar frá 1. ágúst nk.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ. 
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
skoli@talknafjordur.is. Upplýsingar um störfi n veitir 
skólastjóri í síma 456 2537. 

Tálknafjörður er skjólgóður, lygn og gróðursæll miðja 
vegu á milli Arnarfjarðar og Patreksfjarðar, með fjöl-
breyttu mannlífi , góðu félagslífi  og íþróttamannvirkjum 
eins og þau gerast best. Í kauptúninu búa um 300 
manns. Tálknafjarðarskóli er góður vettvangur fyrir 
kennara sem langar að starfa í metnaðarfullum skóla 
við ákjósanlegar aðstæður. Húsnæði er fyrir hendi 
ásamt fl utningsstyrk.

Móttökuritari á lögmannsstofu
OPUS lögmenn óska eftir að ráða móttökuritara í fullt 
starf frá og með 6. september nk.

Í starfi nu felst m.a. símavarsla, almenn skrifstofustörf, 
aðstoð fyrir skrifstofustjóra og lögmenn ásamt umsjón 
með móttöku og kaffi stofu starfsmanna.

Vinnutími frá 9 til 17.

Umsóknir með starfsferilskrá og mynd óskast sendar með 
tölvupósti á lilja@opus.is fyrir 11. júlí n.k.

óskar eftir þér

www.kronan.is

Vaktstjóri

Áhugasamir

sæki um á 
www.kronan.is
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RAFLAGNIR ÍSLANDS EHF 
óska eftir að ráða TÆKNIMANN til starfa við uppsetningu 

á ýmsum tæknibúnaði. Umsóknir sendist á 
Kristmann@riverslun.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Leikskólinn Vesturkot

Leikskólakennarar óskast til starfa í leikskólanum 
Vesturkoti sem er fjögurra deilda leikskóli 

með um 90 börnum. 

Í leikskólanum er m.a. lögð áhersla á markvissa 
málörvun og skapandi starf. 

Staðan er laus frá 5. ágúst 2010

Nánari upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 
565 0220 eða 664 5854

www.tsmaskin.no - www.jobbistangeland.no

Við höfum mjög góða reynslu af íslenskum véla
og verkamönnum sem eru nú þegar starfandi
hjá fyrirtækinu. Við erum nú að leita að fleira
fólki til starfa hjá okkur. Við erum að leita að 
hæfileikaríku fólki til lengri tíma vinnu í varanleg
störf.

Við stefnum að því að vera leiðandi verktakafyrir-
tæki í Noregi, og leggjum áherslu á að allir sem 
starfa með okkur séu vel skipulagðir i sinu starfi.
Ef þetta lýsir þér, eru líkur á að þú munt njóta 
dvalarinnar með okkur.

Þú verður að hafa gott skap, njóta vinnunnar 
með hæfileikaríku samstarfsfólki, hafa góða 
þekkingu á vinnu þinni og vera tilbúin að þróa

-masafahðaarælðagomesinræfgougnikkeþ
skipti á norsku.

Við aðstoðum með gistingu fyrstu 4 vikurnar.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eins fljótt og 
unnt er, eða eftir  2 . ágúst 2010. 

Umsóknarfrestur: 04.07.2010. 
Umsókn (á ensku eða norsku) skal senda í 

on.niksamst@dnalol.raoj:lititsópuvlöt
Valdir umsækjendur verða kallaðir í viðtal
miðvikudaginn, 7. júlí í Reykjavík.
Ferilskra (CV) og meðmæli (á ensku eða norsku) 
eru nauðsinleg fyrir viðtal.

Vinsamlegast ekki hika við að hafa samband við 
starfsmannastjóra okkar Joar Løland
(47) 51 44 40 34 til að fá meiri upplýsingar.
Sjá einnig vefsíðu okkar: www.tsmaskin.no
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T Stangeland Maskin AS (TS) er í hefðbundnum norskum byggingariðnaði, fyrirtæki með 430 starfsmönnum. TS hóf 
starfsemi árið 1959 af stofnanda fyrirtækisins Tryggve Stangeland, og hefur fyrirtækið verið þróað af syni hans Ólav í að 
vera eitt af stærstu og nútímalegustu fyrirtækjum á sínu sviði. Við höfum heilbrigt og öruggt hagkerfi og notalegt vinnu-
umhverfi. Velta árið 2009 var 1,135,000,000 NOK. Við eigum meðal annars 102 gröfur, 19 bora, 50 trukka, hjólskoflur og 
jarðýtur. T Stangeland Maskin AS er hluti af Stangeland Group sem einnig á 50% af stærsta rekstraraðila í Skandinavíu af 
bílkrönum, Nordic Crane Group.

   gröfumönnum með 
mikla reynslu 
 og verkamönnum

Við leitum að

sem vilja vinna í Noregi

Við erum með mikið framboð
af vinnuafli og mörg ný verkefni
á döfinni  í nánustu framtíð.

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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Verkfr. / tæknifræðingur 
Óskast til starfa, starfi ð er mjög fjölbreytt,felst aðallega í 
tilboðsgerð, tæknilegum úrlausnum og samskiptum við 
innlenda og erlenda viðskiptavini. Hitatækni er sérhæft 
fyrirtæki á sviði loftræsi- og hitakerfa ásamt stjórn- og 
stýribúnaði. 

Vinsamlegast sendið umsóknir og upplýsingar 
á hitataekni@hitataekni.is

n o a t u n . i s

STARFIÐ FELUR Í SÉR REKSTUR
VERSLUNAR ÞAR SEM HELSTU
VERKEFNI ERU:
- Innkaup og sala 
- Stjórnun starfsfólks í versluninni 
- Ábyrgð á ráðningum og   

tímaskráningum 
- Ábyrgð og umsjón með fjármunum 
- Ábyrgð og eftirlit með birgðum 

og rýrnun 
- Ábyrgð á útliti verslunar 
- Umsjón og framkvæmd vikutilboða 
- Samskipti við birgja 
- Samþykkt reikninga 
- Þátttaka í áætlanagerð og   

framkvæmd áætlana 

HÆFNISKRÖFUR:
- Reynsla af matvörumarkaði 

er skilyrði 
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
- Tölvukunnátta til að leysa dagleg 

verkefni í Outlook, Excel og 
Navision

- Góðir samskiptahæfileikar 
og þjónustulund 

NÓATÚN 
ÓSKAR EFTIR
VERSLUNAR-
STJÓRA!

Við gerum meira fyrir þig

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST
SÆKI UM Á WWW.NOATUN.IS

Starfsmaður í bókhald
Roche NimbleGen á Íslandi óskar eftir að ráða 
bókhalds- og launafulltrúa á skrifstofu fyrir-
tækisins á Íslandi.

Helstu verksvið eru lánadrottnabókhald, almenn 
bókhaldsstörf, launavinnsla og önnur tilfallandi skrif-
stofustörf. Bókhald er unnið í SAP umhverfi  og laun í 
H-laun.

Starfsmaður þarf að hafa reynslu af bókhaldi 
auk þess sem reynsla af launavinnslu er æskileg. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi búi yfi r öguðum vinnu-
brögðum, nákvæmni og skipulagshæfi leikum ásamt 
því að hafa gott vald á ensku. Reynsla úr framleiðslu-
umhverfi  er kostur. 

Í boði er spennandi starf í vaxandi alþjóðlegu líf-
tæknifyrirtæki. Hjá Roche NimbleGen á Íslandi starfa 
um 70 starfsmenn við ýmis störf; frá framleiðslu til 
rannsókna á rannsóknastofu og við skrifstofustörf. 

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV)
á netfangið: reykjavik.jobs@roche.com

Umsóknarfrestur er til 15. júlí nk.

Nánari upplýsingar veitir Guðný Einarsdóttir, starfs-
mannastjóri, gudny.einarsdottir@roche.com; 
sími 414 2125

Roche NimbleGen Iceland LLC - útibú á Íslandi
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík

sími: 511 1144
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-  a d d i n g  v a l u e

w w w . h a v y a r d . c o m

HAVYARD GROUP is a fully-integrated company engaged in shipbuilding, ship design, 

engineering, equipment delivery and after-market services. We offer our services to 

shipyards and shipowners in Norway and abroad. The group currently has around 300 

employees in various companies in Norway and abroad.

HAVYARD TOMREFJORD is one of two shipyards in the Havyard Group. It specialises in building fishing 

vessels and providing services such as repairs and modifications for ships in service. The company is lo-

cated in Tomrefjord on the north coast of Western Norway. In order to further develop our organisation 

and improve our expertise in the products and services we supply, we wish to recruit a qualified and 

motivated manager for our Engines Department.

ENGINES DEPARTMENT MANAGER 

For further information about the position, visit our website www.havyard.com or contact Human Resour-

ces Manager Svein Harneshaug, tel. +47 71 18 81 29/+47 970 81 533 or Production Manager Stig Ove Aas, 

tel. +47 71 18 81 50 /+47 920 18 520

Final date for applications: July 30TH

TÖLVUNAR- / KERFISFRÆÐINGUR

Ríkislögreglustjóri óskar eftir að ráða starfsmann í 
ölvudeild embættisins til þess að annast og hafa 
umsjón með sérhæfðum tölvukerfum. Starfi ð veitist 
frá og með 1. september n.k., eða eftir nánara 
samkomulagi.

Helstu verkefni 
• Umsjón með gagnagrunnum, afritunartöku, vmware  
 klasa og sérhæfðum kerfum Schengen samstarfsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, kerfi s-, tækni-  
 eða verkfræði.
• Reynsla af rekstri tölvukerfa er nauðsynleg
• Haldgóð reynsla af rekstri stýrikerfa á borð við AIX er  
 nauðsynleg 
• Haldgóð reynsla af rekstri stýrikerfa á borð Linux og  
 Windows er æskileg.
• Haldgóð reynsla af rekstri kerfa eins og TSM, DB2,  
 oracle, vmware, MQ Series og IBM WAS er æskileg
• Góð þekking á rekstri IBM Storage og Blade þjóna er  
 æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Samskiptahæfni 
• Metnaður og öguð vinnubrögð

Boðið er uppá mjög gott starfsumhverfi , fjölbreytt starf 
og áhugaverð verkefni.

Nánari upplýsingar veitir
Jónas Ingi Pétursson í síma 8604554 eða á tölvupósti 
á netfangið:  jonas.petursson@rls.is

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí nk. Ráðningakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. 
ríkissjóðs  og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall 
er 100%. Öllum umsækjendum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með 
vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á 
lausum störfum, með síðari breytingum, nr. 464/1996, 
sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. 
laga, nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins.

Umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf 
og annað sem skipt getur máli, skal skilað til embættis 
ríkislögreglustjóra, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

Reykjavík, 2. júlí  2010
Ríkislögreglustjórinn

RÍKISLÖGREGLUSTJÓRINN

ERTU AÐ FARA 
Í SUMARFRÍ?

Pósthúsið ehf. annast dreifingu Fréttablaðsins, 
nánari upplýsingar á www.visir.is/dreifing

Þú getur afpantað Fréttablaðið á meðan þú ert að heiman.
Hafðu samband í grænt númer 800-1177 eða sendu póst 
á netfangið dreifing@posthusid.is
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Fundur um áætlunarakstur á 
Íslandi

Í framhaldi af auglýsingu Vegagerðarinnar og samgöngu-
ráðuneytisins frá 22. maí sl. þar sem óskað var upplýsinga 
um aðila sem hefðu áhuga á að taka að sér reglubundinn 
áætlunarakstur á Íslandi án styrkja hefur verið ákveðið að 
halda fund til upplýsingar um stöðu mála og til skoðana-

skipta með þeim rekstraraðilum sem kunna að hafa áhuga 
á slíkum akstri.

Fundurinn verður haldinn í fundarsal „Mótorskála“ 
í porti Vegagerðarinnar í Borgartúni 7, miðvikudaginn 

7. júlí nk. og hefst kl. 13.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:
 1. Stefnumótun í almenningssamgöngum.
 2. Reglur EES og breytingar á lögum um fólks- 
  og farmfl utninga nr. 73/2001.
 3. Önnur mál.

Kaffi hús til sölu 
Vegna sérstakra aðstæðna er til sölu nýtt, glæsilegt 
kaffi hús á fjölfarnasta ferðamannasvæði landsins. 
Býður upp á ýmsa möguleika. 

Áhugasamir hafi  samband í netpósti 
asborga@gmail.com 

Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um hópferðaakstur - 
EES útboð nr. 12461.
Útboðsgögn á geisladiski fást afhent frá og með þriðju-
deginum 6. júlí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 4. ágúst 2010, kl 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12461

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod 

Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um kaup á rekstrar-vörum fyrir 
prentara, ljósritunarvélar og faxtæki, EES útboð nr. 
12458.
Útboðsgögn, á geisladiski, fást afhent frá og með 
mánudeginum 5. júlí 2010 í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur. 

Opnun tilboða: 9. ágúst 2010, kl 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12458

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod 

Norvik hf. óskar eftir að ráða starfsmann í tölvudeild.

Starfssvið:
Uppsetning og viðhald á PC-vélum og jaðarbúnaði.

Þjónusta við notendur í síma og með heimsóknum í hinar 
ýmsu deildir fyrirtækisins.

Samskipti við starfsmenn og samstarfsaðila.

Vinnutíminn er virka daga frá kl 9:00 – 17:00 og bakvaktir 
fyrir neyðarþjónustu eru að meðaltali eina viku í mánuði.

Hæfniskröfur:
Leitað er að einstaklingi með menntun í kerfisfræði, 
rafeindavirkjun eða sambærilegu. Önnur menntun ásamt 
víðtækri starfsreynslu kemur einnig til álita.

Þekking og reynsla á Microsoft Windows stýrikerfi skilyrði. 

Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og hafa góða 
þjónustulund.

TÖLVUDEILD 
STARFSMAÐUR Í

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2010.

Nánari upplýsingar veitir Linda Kristmannsdóttir
í tölvupósti linda@norvik.is eða í síma 458-1000 

Umóknir berist á ofangreint netfang eða 
á skrifstofu Norvikur, Bíldshöfða 20, 4. Hæð, 110 Reykjavík 

Starfsemi Norvikur hf. hófst árið 1962

með stofnun BYKO hf. Nú starfrækir 

Norvik byggingavöruverslanir, timbursölur, 

leigumarkaði og lagnadeildir BYKO ásamt

verslunum ELKO, Intersport, Húsgagna-

hallarinnar, Nóatúns, Krónunnar, 11-11 

og Kjarvals.

Starfsmenn Norvikur samsteypr unnar

eru nú um 3.000 og eru höfuðstöðvar 

hennar að Bíldshöfða 20, Reykjavík

(á efstu hæð Húsgagnahallarinnar).

Dótturfyrirtæki Norvikur hf. í Lettlandi 

eru BYKO-LAT og Vika wood, í Bretlandi

eru Wayland Timber og Continental Wood 

Products.  Einnig er dótturfélag Norvikur, 

Norwood, með starfsemi í Rússlandi.

Til sölu

Tilkynningar

Útboð


