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

STARFSMAÐUR NEFNDAR
UM EFLINGU GRÆNS HAGKERFIS

Capacent Ráðningar

Verkefni nefndarinnar m.a.
•  Kortleggja sóknarfæri íslensks atvinnulífs á sviði grænnar atvinnusköpunar
•  Gera tillögur um úrbætur á stoðkerfi atvinnulífsins sem miða að eflingu græns 

hagkerfis og leita leiða til að styrkja stöðu sjálfbærrar þróunar í efnahags- og 
atvinnustefnu þjóðarinnar

•  Gera tillögur um lagabreytingar er þjóni atvinnulífi og gæti þess að samþætta tillögur 
sínar við ýmsar áætlanir stjórnvalda sem tengjast atvinnu- og umhverfismálum

•  Sérstök áhersla er lögð á hvernig bæta má alþjóðlega samkeppnishæfni Íslands 
á sviði vistvænnar atvinnustarfsemi

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólagráða, sem nýtist í starfi
•  Haldgóð þekking og reynsla sem nýtist vel í þessu verkefni
•  Reynsla af stefnumótunarvinnu
•  Góð þekking á íslensku efnahagslífi
•  Góð reynsla af verkefnastjórnun skilyrði
•  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Geta til að leita lausna og metnaður til að ná árangri
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og 
með 14. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nefnd um eflingu græns hagkerfis auglýsir eftir starfsmanni til að vinna fyrir nefndina að eflingu græns hagkerfis á Íslandi með markmið 
sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi, sbr. þingsályktun frá 10. júní 2010.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Ráðning er tímabundin; nefndin á að skila niðurstöðum fyrir 1. mars 2011. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi FSA.

Embætti saksóknara laust til setningar
Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið auglýsir laust til 
setningar embætti saksóknara við embætti ríkissaksóknara, 
meðan á leyfi  skipaðs saksóknara stendur. Dómsmála- og 
mannréttindaráðherra setur í embættið frá og með 1. sept-
ember 2010 til og með 31. ágúst 2011. 

Athygli er vakin á því að saksóknari skal fullnægja skilyrð-
um til skipunar í embætti héraðsdómara sbr. 2. mgr. 20. gr. 
laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og 2. mgr. 12. gr. 
laga nr. 15/1998 um dómstóla. Ákvörðun launa og starfs-
kjara saksóknara heyrir undir kjararáð. 

Umsóknir berist dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu, 
Skuggasundi 1, 101 Reykjavík, eigi síðar en 20. ágúst nk. 
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir embætti ríkissaksókn-
ara í síma 530 1600.

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,
5. ágúst 2010.
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Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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sími: 511 1144
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Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 
leitar að talmeinafræðingi

Starfssvið:
• Málþroskamat
• Talþjálfun barna og fullorðinna
• Tal- og hlustunarþjálfun barna og fullorðinna sem farið  
 hafa í kuðungsígræðslu
• Gerð þjálfunaráætlana og samstarf við leikskóla 
 og grunnskóla
• Vinna að rannsóknum og gerð prófgagna
• Aðstoð við þjálfun og kennslu nema í talmeinafræðum

Hæfniskröfur:
• Viðurkennt próf í talmeinafræði
• Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum   
 ásamt því að viðkomandi geti unnið sjálfstætt.  

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst n.k. og skulu 
berast til Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar, Háaleitis-
braut 1, 105 Reykjavík merktar „talmeinafræðingur”.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Guðrún Gísladóttir, 
framkvæmdastjóri í síma 581 3855 eða á netfanginu 
gudrung@hti.is 

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 
fjármálaráðuneytis og viðkomandi stéttarfélags

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands annast þjónustu við 
heyrnarlausa og heyrnarskerta og þá sem eru með 
heyrnar- og talmein. Stofnunin sér um að útvega 
hjálpartæki og sjá um viðeigandi fræðslu og þjálfun 
vegna þeirra.  
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Hársnyrtir óskast!
Stólaleiga eða verktakavinna.

Upplýsingar veitir Særún Haukdal 
hársnyrtimeistari.

Sparta • Laugarásvegi 1 • s. 553 1755 / 896 3963

Ertu góður forritari?
Sérhæft fyrirtæki á sviði viðskiptalausna óskar eftir góðum 
forritara til starfa sem fyrst. Meginstarfssvið er hönnun og 
nýsmíði hugbúnaðar. Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði 
eða sambærilegu er nauðsynlegt. Reynsla af og áhugi á 
viðskiptakerfum er kostur. Um framtíðarstarf er að ræða.

Vinsamlega sendið umsókn og ferilsskrá ásamt upplýsingum 
um meðmælendur á thorsteinn@sjonarrond.is

Hárgreiðslusveinn/meistari óskast!

Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hraunbæ 119
sími 567 1544 / 862 8443 • hh12@internet.is

Erum við að 
leita að þér?

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 15. ágúst nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu
og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum
samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi.
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 300
starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Störf í pökkunardeild
Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk 
breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Störf í töfludeild
Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um framleiðslu á töflum og hylkjum. 
Í starfinu felst  samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Ef þú ert...
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð
verklagin/n
með grunnþekkingu í ensku
góð/ur í að vinna í hópi

Starfsmaður í sýnatökuhóp
Sýnatökuhópur gæðatryggingardeildar hefur það megin hlutverk að sjá um framkvæmd sýnatöku og umsýslu sýna af öllum aðföngum sem notuð eru við 
framleiðsluna.

Helstu verkefni:
sýnataka af hráefnum, pökkunarefnum, millivöru og vatni
útprentun rannsóknarskráa
rannsókn á pökkunarefnum
skoðun á millivöru
skráning og varsla sýna
samantekt gagna á fullbúnar vörur

Starfsmaður í tæknideild
Tæknideild er hluti af starfsemi Actavis hf. og sér um viðhald og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu fyrirtækisins, sem staðsett er í 
Hafnarfirði. Unnið er eftir skriflegum leiðbeiningum og öll viðhaldsvinna er skráð í þjónustuskýrslur/viðhaldsforrit. Um er að ræða vaktavinnu á tvískiptum 
vöktum, auk bakvakta.

Helstu verkefni:
fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar 
á tækjabúnaði framleiðslu- og rannsóknarsviðs
skiptingar á milli vörutegunda og uppstart á pökkunarlínum
þátttaka í uppsetningu á fyrirbyggjandi viðhaldi 
og nýjum tækjabúnaði
þátttaka í gildingarvinnu og kvörðunum á tækjabúnaði Actavis

...þá bjóðum við
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

Hæfnis- og menntunarkröfur:
stúdentspróf eða nám í lyfjatækni
þekking á starfsemi lyfjaiðnaðar er kostur
góð þjónustulund og skipulagshæfni
góð ensku-, íslensku- og tölvukunnátta

Hæfnis- og menntunarkröfur:
vélfræðimenntun eða sambærileg menntun
reynsla af viðgerðum á vélbúnaði, stýringum og rafbúnaði er nauðsynleg
nákvæmni, snyrtimennska og sjálfstæði í vinnubrögðum
góð ensku- og tölvukunnátta
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Embætti fiskistofustjóra
er laust til umsóknar

Embætti fiskistofustjóra er laust til umsóknar með 
skipunartíma frá 1. október 2010 til fimm ára.

Fiskistofa starfar samkvæmt lögum nr. 36/1992 um 
Fiskistofu. Ennfremur eru Fiskistofu falin verkefni 
í lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, lögum nr. 
57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum 
nr.79/1997 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, lögum 
nr. 151/1996 um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, lögum 
nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði, lögum nr. 58/2006 
um fiskirækt og fleiri lögum ásamt reglugerðum er lúta 
að stjórnsýslu á sviði fiskveiða, lax- og silungsveiða og 
fiskeldis.

Fiskistofustjóri ber ábyrgð á rekstri Fiskistofu gagnvart 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Gerð er krafa um háskólagráðu, og sérstaklega er æski-
legt að umsækjendur hafi staðgóða þekkingu á íslenskum 
sjávarútvegi og fiskveiðistjórnun og reynslu af stjórnun 
og stjórnsýslu. Laun eru ákveðin af kjararáði.

Skriflegar umsóknir með upplýsingum um menntun 
og starfsferil skulu berast bréflega  til sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík 
eða í tölvupósti á postur@slr.stjr.is  eigi síðar en 27. 
ágúst 2009.

Nánari upplýsingar gefur Sigurgeir Þorgeirsson 
ráðuneytisstjóri.

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

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.
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Olíuverzlun Íslands hf.

Vefstjóri óskast til starfa hjá Olíuverzlun Íslands. Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingi með frumkvæði, drifkraft og góða þekkingu á markaðs- og netmálum.

Vefstjóri mun starfa við vefi Olís og vera hluti af markaðsteymi félagsins.
Starfið er fjölbreytt og krefjandi í góðu vinnuumhverfi.

Olís heldur úti eftirtöldum vefjum: www.olis.is, www.ob.is, www.ellingsen.is,
www.quiznos.is og www.loop-iceland.is ásamt innri upplýsingavef.

Nánari upplýsingar veitir markaðsstjóri Olís,
Sigurður K. Pálsson, í síma 515 1113.

Umsóknir og ferilskrár skulu berast í tölvupósti
til starfsmannastjóra Olís á netfangið rbg@olis.is,
fyrir 16. ágúst.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan 
aðbúnað starfsfólks, stuðning til 
náms og heilsueflingar, heiðarleika
í samskiptum, snyrtimennsku og 
fagleg vinnubrögð. Á skrifstofu
Olís starfa um 60 manns.
Skrifstofur Olís munu verða
staðsettar að Höfðatorgi 2,
frá og með September 2010.

Helstu verkefni:

Æskileg kunnátta:

Hæfniskröfur:

Vefstjóri
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Umsóknir skulu sendar til Hagvangs,
Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík eða fylltar út á 

www.hagvangur.is með ítarlegum upp-
lýsingum um náms- og starfsferil.  

Nánari upplýsingar:
Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst.

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

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

Yfirumsjón með rekstri Fríhafnarinnar s.s. innkaupum,   
samningsgerð við alla birgja á verslunarsviði, birgða-
haldi, birgðastýringu, framlegðarbókhaldi og mótun 
sölu- og vörustefnu félagsins

Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi 
Fríhafnarinnar ásamt áætlanagerð og eftirfylgni

Öll almenn framkvæmdastjórn og yfirumsjón með 
öllum verkefnum félagsins samkvæmt samþykktum 
og starfsreglum félagsins 

Frumkvæði og stefnumótun varðandi þróun og 
skipulag félagsins

Leggur upp og undirbýr verkefni stjórnar, umfjöllun   
og úrvinnslu

Ýmis innlend og erlend samskipti er snúa að    
innkaupamálum félagsins og tengslum við aðila 
sem vinna í verslunarrekstri á ferðamarkaðnum

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Háskólamenntun á sviði viðskipta, verkfræði 
og/eða stjórnunar er skilyrði

Reynsla af stjórnunarstörfum er skilyrði

Hæfni í gerð samninga

Víðtæk þekking á fjármálum í rekstri fyrirtækja

Áhersla er lögð á að umsækjandi hafi mikla 
samskiptahæfileika og sé sterkur stjórnandi með 
góða og örugga framkomu

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti ásamt góðri
íslensku- og enskukunnáttu

Fríhöfnin hefur sett sér það markmið að vera ávallt til 
fyrirmyndar í jafnréttismálum. Í jafnréttisáætlun félagsins er 
unnið að því markmiði með margvíslegum hætti og leggur 
Fríhöfnin áherslu á að jafna hlutfall kynjanna í sambæri-
legum stöðum, einkum í stjórnunar- og áhrifastöðum eins 
og jafnréttislög gera ráð fyrir. Konur jafnt sem karlar eru 
hvattar til að sækja um starfið.

Fríhöfnin ehf. er dótturfyrirtæki ISAVIA ohf. og annast 
rekstur 5 verslana í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Félagið 
er stærsta verslunarfyrirtækið í flugstöðinni með um 100 
starfsmenn og ársveltu upp á tæpa 5 milljarða króna. 
Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, 
tóbak, snyrtivörur og sælgæti og nú nýlega bættist við 
fatnaður þar sem Fríhöfnin tók yfir rekstur Saga Shop 
sem er staðsett á brottfararsvæði Flugstöðvar Leifs 
Eiríkssonar. Fríhöfnin er framsækið fyrirtæki í síbreyti-
legum ferðaheimi þar sem markmiðið er að bjóða upp 
á gæðavörur á góðu verði í samkeppni við verslanir á 
erlendum flugvöllum. Framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar 

Fríhöfnin óskar að ráða kraftmikinn og áhugasaman framkvæmdastjóra sem hefur 
hæfileika til að þróa áfram sterkan verslunarrekstur með því hæfa starfsfólki sem 
félagið hefur á að skipa. Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreyti-
legu og alþjóðlegu umhverfi.

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir, 
katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur hefur verið 
framlengdur til 15. ágúst.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

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

Innri endurskoðandi
Laus er til umsóknar staða innri endurskoðanda Byrs hf.

Meðal helstu verkefna: 
Úttektir og mat á innra starfi og virkni innra eftirlits
Úttektir á starfsemi einstakra eininga og 
fyrirtækisins í heild
Skýrslugerð til stjórnar um einstaka þætti í 
starfsemi fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur:  
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á 
sviði innri endurskoðunar æskileg
Reynsla af störfum innan fjármálafyrirtækja mjög æskileg
Góðir greiningarhæfileikar
Frumkvæði og fagmennska í vinnubrögðum
Hæfni í mannlegum samskiptum 

MATREIÐSLUMAÐUR ÓSKAST
Viljum bæta við okkur metnaðarfullum manni fyrir veturinn.

Ef 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 hafi ð samband við Sophus 893 2323 eða
netfang: info@kringlukrain.is

Grunnskólakennarar
Kirkjubæjarklaustri

Grunnskólakennara vantar í Kirkjubæjarskóla næsta 
skólaár.  Kennslugreinar eru m.a. 
• textílmenn
• heimilisfræði
• smíði/hönnun
• almenn kennsla á yngsta stigi
• stærðfræði á unglingastigi
• upplýsingamennt

Upplýsingar veitir Kjartan Kjartansson, skólastjóri s: 865-7440. 
Nánari upplýsingar um skólann og Skaftárhrepp eru á www.kbs.is 
og www.klaustur.is 
Umsóknir má senda á netfang skólans skoli@klaustur.is eða í pósti 
merktar, Kirkjubæjarskóli, Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjarklaustur, 
fyrir 10. ágúst.

Skaftárhreppur

Skólamatur ehf. | Iðavellir 1 | 230 Reykjanesbær | skolamatur.is Hollt, gott og heimilislegt

Fjölskylduvænn
vinnutími
Skólamatur auglýsir eftir starfsfólki 
í skólamötuneyti í Hafnarfirði og á Álftanesi.

Áhugasamir hafið samband við Fanný 
í síma 420 2500. 
Netfang: fanny@skolamatur.is
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Tæknilegur stjórnandi
Við auglýsum eftir tæknilegum stjórnanda á rafmagnssvið í okkar góða starfsmannahóp.

Starfi ð
•  Rekstrarleg og fagleg stjórnun rafmagnssviðs. Á sviðinu starfa 5 starfsmenn.
•  Skoðanir á raforkuvirkjum og öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og  rafverktaka
•  Aðlaga starfsemi sviðsins að verklagsreglum stjórnvalda
•  Starf hjá traustu fyrirtæki sem er leiðandi á sviði skoðana og úttekta á Íslandi
•  Góður starfsandi og öfl ugt starfsmannafélag

Hæfniskröfur
•  Rafmagnstæknifræðingur eða rafmagnsverkfræðingur af sterkstraumssviði
•  Reynsla af skoðunum á rafmagnssviði er æskileg.

Umsóknir
Umsóknir skulu berast Frumherja hf fyrir 16. ágúst 2010. Þær skulu merktar Orra Hlöðverssyni, framkvæmdastjóra, 

(orri@frumherji.is) sem einnig veitir frekari upplýsingar um starfi ð í síma 570 9111.
Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Frumherji hf. var stofnað árið 1997 og er starfsemi fyrirtækisins í alhliða þjónustu á sviði ýmiskonar skoðana og prófana ásamt 
annarri starfsemi.  Frumherji starfar nú á átta mismunandi sviðum á um 30 stöðum á landinu og eru fl est starfssvið fyrirtækisins 

rekin samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum.
Frumherji hf • Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík • www.frumherji.is
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NPA  M I Ð S T Ö Ð I N
Notendastýrð persónuleg aðstoð

Talsmaður/aðstoðarmaður
Óskað er eftir þroskaþjálfa eða öðrum með sambæri-
lega menntun eða reynslu til þess að starfa fyrir 17 
ára fatlaða stúlku sem talsmaður og aðstoðarkona. 
Starfi ð felst í að skipuleggja og stjórna notendastýrðri 
persónulegri aðstoð, með henni sjálfri, foreldrum, og 
öðru aðstoðar- og fagfólki. Starfi ð felst í að aðstoða 
við athafnir daglegs lífs, m.a. við tómstundir, félagslíf, 
heima, atferlismótun og annað sem lífi ð hefur upp á að 
bjóða.

Leitað er að sjálfstæðri og jákvæðri manneskju (kvk) og 
reynsla er talin æskileg. Vinnutími er sveigjanlegur en 
þarf að geta unnið kvöld- og helgarvinnu. Starfshlutfall 
er 50-100% en möguleiki er á að skipta starfi nu á milli 
tveggja aðila. Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem 
fyrst.

Starfi ð byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. 
Hægt er að lesa sér til um hlutverk NPA miðstöðvar-
innar, notendastýrða persónulega aðstoð og hugmynda-
fræði um sjálfstætt líf á heimasíðu NPA miðstöðvar-
innar, www.npa.is. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá og upplýsingum um 
meðmælendur, berist á netfangið npa@npa.is fyrir 16. 
ágúst 2010. 

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir doktorsnema  í launaða rannsóknarnámsstöðu í 
jarðeðlisfræði/eðlisfræði. Verkefnið er á sviði jarðskjálftafræði og er hluti af stóru samstarfsverkefni Háskólans 
í Reykjavík, Uppsalaháskóla, Massachusetts Institute of Technology, Háskóla Íslands, ISOR og Veðurstofu 
Íslands.  Verkefnið felst í úrvinnslu mæligagna af þéttu neti jarðskjálftamæla á Reykjanesskaga og á 
Hengilssvæðinu með nýjustu aðferðum jarðskjálftafræðinnar með það fyrir augum að kanna berggerð efsta 
hluta jarðskorpunnar á svæðinu. Markmið verkefnisins er að afla upplýsinga sem nýtast til frekari skilnings á 
uppbyggingu og ferlum eldstöðva og jarðhitasvæða. 

Umsækjandi verður að uppfylla inntökuskilyrði í doktorsnám við háskólann (eða samstarfsstofnanir hans) og 
hafa bakgrunn í jarðeðlisfræði, eðlisfræði, verkfræði, hagnýtri stærðfræði eða skyldum greinum. Skráning í 
nám við samstarfsháskóla er möguleiki.

Nánari upplýsingar gefur Ólafur Guðmundsson prófessor í síma 617 9520 eða netfang ogud@ru.is.   
Umsóknafrestur er til 15. september og skulu umsóknir innihalda ferilskrá, afrit af prófskírteinum og lýsingu 
á ástæðum þess að umsækjandi hyggur á doktorsnám. 

Tækni- og verkfræðideild HR er ein stærsta háskóladeild landsins með tæplega 1000 nemendur og um 70 
akademíska starfsmenn á mörgum sviðum tækni- og verkfræði. Deildin var stofnuð árið 2005 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. Nemendur skólans eru um 3000 í fimm deildum, en 
starfsmenn eru yfir 500 í 270 stöðugildum. 

STAÐA DOKTORSNEMA 
VIÐ TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR

www.hr.is
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Laus störf í leikskólum á Selfossi.
Staða leikskólakennara við Leikskólann 

Hulduheima á Selfossi.
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Eygló Aðalsteinsdóttir 
leikskólastjóri í síma 480 3280 eða með því að senda fyrir-
spurnir á hulduheimar@arborg.is. Um er að ræða 100% stöðu 
leikskólakennara og er miðað við ráðningu frá og með 
1. sept. 2010.

Staða leikskólakennara við Leikskólann 
Álfheima á Selfossi.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Ingibjörg Stefánsdóttir leik-
skólastjóri í síma 480-3240 eða með því að senda fyrirspurninr 
á alfheimar@arborg.is.  Um er að ræða 100% stöðu leikskóla-
kennara og er miðað við ráðningu frá og með 1. sept. 2010.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna sam 
 kvæmt starfslýsingu leikskólakennara þ.m.t að taka þátt í  
 skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi  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 
• Góð íslenskukunnátta 

Ef ekki fæst leikskólakennari eða annar uppeldismenntaður 
starfsmaður til starfa er áhugasömum sem hafa hug á því að 
starfa með börnum bent á að sækja um starf í leikskólanum. 
Starfi ð hentar jafnt konum sem körlum. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélags

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2010.

Staða aðstoðarmatráðs í 100% starf við 
Leikskólann Álfheima

 
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Ingibjörg Stefánsdóttir leik-
skólastjóri í síma 480 3240 eða með því að senda fyrirspurnir 
á alfheimar@arborg.is. 
Miðað er við ráðningu frá og með 1. sept. 2010.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveit-
arfélaga og Foss/Bárunnar.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila berist skrifl ega til Fjölskyldumiðstöðvar 
Árborgar b/t Sigurðar Bjarnasonar verkefnisstjóra fræðslumála 
Austurvegi 2 800 Selfoss, eigi síðar en 22. ágúst 2010.

Það er800 7000 – siminn.is

Starfsmaður í Netkerfi Símans
Síminn leitar að starfsmanni í Netkerfi sem er hópur 
innan gagnaflutningskerfa Símans

Helstu verkefni:
Netkerfi sér um rekstur á internetgáttum, IP/MPLS og 
ATM kjarnanetum Símans auk ýmissa miðlægra kerfa 
tengdum gagnaflutningi.

Hópurinn sinnir einnig ráðgjafahlutverki við innri og 
ytri viðskiptavini vegna gagnaflutningsmála t.d. vegna 
IPTV, 3G og VoIP.

Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 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. Umsóknir skulu 
berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2010
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Hæfniskröfur:
Nauðsynlegt er að viðkomandi eigi auðvelt með að tileinka 
sér nýja hluti og geti unnið sjálfstætt og í hópi.
Æskilegt er að viðkomandi hafi:

· Verk- eða tæknifræðigráðu.

· Reynslu af netkerfum og hafi lokið prófum t.d. 
 CCNA, CCNP eða CCIP (eða fengið vottun, t.d. frá Juniper 
 eða öðrum framleiðanda netbúnaðar).

· Góða tölvuþekkingu, einkum á Linux og Unix en einnig Visio, 
 Powerpoint, Excel og slíku.

· Reynslu af forritun – kostur en ekki skilyrði.

· Góða samskiptahæfni og geti sýnt frumkvæði.

Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum sérfræðingi í fjármálateymi fyrirtækisins. 

Fjarðaál er stærsta útflutningsfyrirtæki landsins og verkefnin eru fjölbreytt í alþjóðlegu umhverfi.
Alcoa samstæðan er skráð á markaði í Bandaríkjunum og Fjarðaál er gert upp mánaðarlega.  

Helstu verkefni:
• Umsjón með bókhaldi
• Samantekt fjárhagsupplýsinga
• Skattamál
• Samskipti við innri 

og ytri endurskoðendur 
• Greiningar og spár 
• Úttektir á innra eftirliti

Menntunar- og hæfinskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, helst af endurskoðunarsviði 
• Þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum 
• Þekking á skattskilum fyrirtækja 
• Greiningarhæfni 
• Góð tölvukunnátta 
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum

Sérfræðingur í fjármálateymi

Álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð er eitt af 
þeim fullkomnustu í heiminum og mikið 
hefur verið lagt upp úr því að búa til góðan 
og öruggan vinnustað. Starfsmenn vinna 
saman í teymum og hafa stöðugar umbætur 
að leiðarljósi. Vinnustaðurinn býður upp á 
margvísleg tækifæri til starfsþróunar.

www.alcoa.isHraun 1 • 730 Reyðarfirði • s. 470 7700

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Guðmundsdóttir, sigridur.gudmundsdottir2@alcoa.com, 

hjá Alcoa Fjarðaáli. Hægt er að sækja um starfið á www.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst.
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   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Kópavogsbær er með eftirfarandi störf 
laus til umsóknar: 

 • Grunnskólakennari
 • Leikskólakennari
 • Sérkennslustjóri
 • Stuðningsfulltrúi
 • Baðvarsla
 • Skólaliða
 • Matráður
 • Aðstoð í eldhús

Sótt er um störfin á umsóknarvef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

LAUS STÖRF

NOREGUR KALLAR
Viðskiptavinir okkar óska eftir 
reyndum íslenskum trésmiðum
Margvísleg verkefni framundan. Reiknað er með að
vinna hefjist í byrjun september.

Við viljum ráða;
• Trésmiði í timburhúsasmíði og viðgerðarvinnu
• Trésmiði vana kerfi smótum og steypuvinnu

Einnig viljum við ráða múrara 
vanan fl ísalagningu

Umsóknir með starfsferilskrá sendist á netfang:
tynes@simnet.is
Upplýsingar á íslensku í síma 898 0085.

VAKTSTJÓRAR ÓSKAST

Meira í leiðinniN1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Óskum eftir vaktstjórum á höfuðborgarsvæðinu

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

Samskiptafærni
Þjónustulund
Stundvísi og reglusemi

Hæfniskröfur:

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið atvinna@n1.is 
eða www.n1.is fyrir 18. ágúst næstkomandi.

Ein elsta og reyndasta ræstinga-
þjónusta landsins óskar eftir 
að ráða öfluga starfsmenn í 
eftirfarandi störf:

Ræstingastjóri Lagermaður

Yfi rvélstjóri
Erlent útgerðarfyrirtæki leitar að yfi rvélstjóra á 
frystitogara sem stundar veiðar í Barentshafi .  
Viðkomandi þarf að hafa full réttindi (4. stig) og 
reynslu af frystitogara vélstjórn. Enskukunnátta 
nauðsynleg.

Um er að ræða langtímastarf.  Yfi rvélstjóri er 
á afl ahlut og er kauptrygging 10.000 evrur 
per mánuð.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með 
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með 
tölvupósti til: barentstrawl@live.com.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, 
rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið atvinna@n1.is 
eða www.n1.is fyrir 18. ágúst næstkomandi.

VILTU ELDA Í ALFARALEIÐ?

Óskum eftir matreiðslumanni í Staðarskála

Helstu verkefni:
Matreiðsla
Umsjón með eldhúsi
Önnur tilfallandi verkefni

Reynsla af svipuðum störfum eða menntun sem nýtist
Snyrtimennska 
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Hæfniskröfur:

Samskiptafærni
Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Meira í leiðinniN1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

MÓTTÖKURITARI
Domus Medica óskar eftir móttökuritara í 100% starf 
frá 09:00-17:00 virka daga. Um er að ræða afl eys-
ingastarf í u.þ.b. 6 mánuði. Í boði er skemmtilegt og 
krefandi starf sem felst m.a. í símsvörun, skráningu 
tímapantana og móttöku sjúklinga. Við leitum af 
jákvæðum einstaklingi með ríka þjónustulund sem 
getur hafi ð störf fl jótlega.

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn og ferilskrá 
fyrir 15. ágúst á tölvupóstfangið 
domusmedica@domusmedica.is
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Viltu slást í hópinn með okkur?
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund leitar að 
áhugasömu fólki í eftirtalin störf

Matreiðslumanni 
Sjúkraþjálfara í 60% starf
Lyfjatækni í fullt starf

Starfsmennirnir geta hafi ð störf nú þegar eða eftir 
samkomulagi.

Allar nánari upplýsingar veitir starfsmannastjóri 
Grundar, Helga J. Karlsdóttir í síma 5306165 eða 
með því að senda tölvupóst á helga@grund.is
Þá er hægt að sækja um vinnu á heimasíðu 
Grundar sem er www.grund.is

Rekstrarstjóri 
Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands auglýsir laust til umsóknar starf rekstrarstjóra bankans. Leitað er að vel menntuðum 
einstaklingi með frumkvæði og áhuga á þeim verkefnum sem unnin eru á rekstrarsviði bankans.

Rekstrarsvið er fjölmennasta svið bankans. Sviðið annast nú rekstur og umsýslu eigna og lausafjármuna bankans, öryggis-
mál, innkaup, gerð rekstraráætlana og útgjaldaeftirlit. Sviðið annast nú einnig starfsmannahald bankans og launamál og 
undir það heyra ýmis viðfangsefni sem lúta að innanhússþjónustu s.s. umbrot og skjalahald. 

Helstu núverandi verkefni rekstrarstjóra: 
• að stjórna starfsemi rekstrarsviðs
• að annast rekstraráætlunargerð fyrir bankann og eftirfylgni með henni
• að skipuleggja og stýra umsýslu eigna og lausafjármuna bankans
• að annast starfmannahald bankans, umsjón með launamálum og starfsmannaþjónustu
• að vera leiðandi í mótun og hafa umsjón með þróun verkefna sviðsins
• að taka þátt í samstarfi  seðlabanka á þessu sviði
• að sinna öðrum tilfallandi verkefnum sem óskað er eftir af yfi rstjórn bankans

Áskilið er að umsækjendur hafi  a.m.k. próf í hagfræði/viðskiptafræði með framhaldsmenntun sem nýtist í starfi . Reynsla af 
svipuðum verkefnum og stjórnun er skilyrði. Umsækjendur þurfa að hafa skipulagshæfi leika, nákvæmni og öguð vinnu-
brögð. Samskipta- og aðlögunarhæfni eru nauðsynlegir eiginleikar í þessu starfi . 

Nánari upplýsingar veitir Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri, í síma 569 9600. Umsóknum skal skilað fyrir 
1. september nk. til rekstrarsviðs eða á tölvupóstfangið: umsoknir@sedlabanki.is

Lögfræðingar

Fjármálaráðuneytið

Helstu verkefni lögfræðisviðs

Helstu verkefni tekju- og skattaskrifstofu

Menntunar- og hæfniskröfur:

*

*

*

Um er að ræða

Guðný Harðardóttir

óskar eftir að ráða tvo lögfræðinga til starfa í 100% starf, annars
vegar á lögfræðisviði ráðuneytisins en hins vegar á tekju- og skattaskrifstofu þess.

eru að annast lögfræðileg málefni sem ráðuneytið
varða, sérstaklega á sviði stjórnsýsluréttar. Það er skrifstofum ráðuneytisins til aðstoðar
og ráðgjafar um málefni á ábyrgðarsviði þeirra. Lögfræðisvið hefur yfirumsjón með
málefnum er snerta ríkisaðstoð, þjóðlendur og lífeyrismál. Sviðið hefur og umsjón með
þingmálum og fer með samskipti við skrifstofu Alþingis og stofnanir þess, þ.e.
umboðsmann Alþingis og Ríkisendurskoðun, og einnig við embætti ríkislögmanns.

varða tekjuöflun ríkissjóðs og mótun stefnu í
þeim efnum í samráði við yfirstjórn og aðrar skrifstofur ráðuneytisins. Tekju- og
skattaskrifstofa annast undirbúning og gerð lagafrumvarpa á sviði skatta og tolla, og
hefur umsjón með skattalöggjöf almennt. Jafnframt gegnir skrifstofan stjórnsýsluhlutverki
gagnvart skattyfirvöldum, tollstjóra og innheimtumönnum ríkissjóðs. Þá annast
skrifstofan skattathuganir og mat á skattbreytingum með hliðsjón af stefnumótun
ríkisfjármála, og efnahagsmálum almennt. Tekju- og skattaskrifstofa hefur einnig umsjón
með gerð tekjuáætlunar fjárlaga ár hvert, eftirfylgni með greiðsluflæði og innheimtu
einstakra tekjustofna og gerð langtímaáætlunar um þróun tekna. Á skrifstofunni starfa
bæði lögfræðingar og viðskipta- og hagfræðingar.

Embættis- eða meistarapróf í lögum

Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti

Góð tungumálakunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli

*Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni

*Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Að auki er talið æskilegt að umsækjendur hafi framhaldsmenntun í lögfræði eða reynslu
á málefnasviðum þeirrar skrifstofu sem sótt er um starf á sem jafna má til slíkrar
menntunar.

áhugaverð og fjölbreytt störf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á
öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
stöðurnar. Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.

, hjá STRÁ MRI veitir frekari upplýsingar um störfin. Vinsamlega
sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is eigi síðar en 22. ágúst nk.

Tekið skal fram um hvort starfið er sótt. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því
að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum
störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

www.stra.is

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ»

»

»

»

»
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Laus störf við Borgarholtsskóla 
haustönn 2010.

Borgarholtsskóli auglýsir eftir framhaldsskóla-
kennara  til kennslu haustið 2010 og tækjaverði 
á margmiðlunar- og kvikmyndasviði.

Málmiðngreinar 
•  Kennara vantar til kennslu í málmiðngreinum, helst  
   með framhaldsmenntun ( tækninám / vélstjórn). 

Um 100% starf er að ræða.

Ráðning í ofangreint starf er frá 1.ágúst 2010 og eru laun 
skv. kjarasamningi KÍ og fjármálaráðherra sem og stofn-
anasamning BHS. Ekki þarf að sækja um á sérstökum 
eyðublöðum en í umsókn skal gera grein fyrir menntun 
og fyrri störfum. 

Tækjavörður
• Tækjavörð vantar í 50% starf á margmiðlunar og 
kvikmyndasviði

Ráðning í ofangreint starf er frá 20. ágúst 2010 og eru 
laun skv. kjarasamningi SFR og stofnanasamningi BHS. 
Ekki þarf að sækja um á sérstökum eyðublöðum en í 
umsókn skal gera grein fyrir menntun og fyrri störfum. 

Upplýsingar um störfi n veita skólameistari, aðstoðarskóla-
meistari, svo og kennslustjóri  í síma 535 1700. Umsóknir 
berist  Bryndísi Sigurjónsdóttur, skólameistara, 
Borgarholtsskóla við Mosaveg, 112 Reykjavík ekki síðar 
en frá og með 13. ágúst 2010. Öllum umsóknum verður 
svarað. Upplýsingar umskólann má fi nna á www.bhs.is

Skólameistari

Þroskaþjálfi  - Iðjuþjálfi 
Óskað er eftir þroskaþjálfa, iðjuþjálfa eða öðrum 
með sambærilega menntun til þess að starfa með 
ungum fötluðum manni sem er nýfl uttur í eigin íbúð 
í Reykjavík. Um er að ræða spennandi og krefjandi 
starf við uppbyggingu á notendastýrðri aðstoð í anda 
hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. Í starfi nu felst 
m.a. rekstur, skipulagning og stjórnun á aðstoðinni í 
samvinnu við einstaklinginn og foreldra hans.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.
Starfshlutfall getur verið á bilinu 50-100%.

Upplýsingar veitir Gunnhildur Gísladóttir 
í síma 820 7287. Umsókn ásamt ferilskrá  sendist á 
gisli.bjorns@gmail.com.

Píanókennari óskast við 
Tónskóla Neskaupstaðar 
næsta skólaár í fullt starf.
Laun eru samkvæmt samningum við launanefnd 
sveitarfélaga.  Umsóknarfrestur er til 20. ágúst nk. 

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri Ágúst Ármann 
Þorláksson í síma 849 3496  eða 477 1613.  
Netfang: tonnes@fjardabyggd.is

Fjarðabyggð – Þú ert á góðum stað.

Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir 
eftir skólaliða

Óskað er eftir að ráða skólaliða í 100 % starf, 
sem hefur m.a. umsjón með þrifum og gæslu 

í frímínútum og á göngum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Samstarfshæfni, stundvísi, sveigjanleiki og frumkvæði
• Hefur reynslu eða áhuga á að vinna í skóla

Umsóknarfrestur er til 13. ágúst 2010 og skal senda 
upplýsingar um fyrri störf og meðmælendur á netfangið 

gudlaugs@seltjarnarnes.is

Á Seltjarnarnesi eru um 600 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 

Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og 
Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk.

Nánari upplýsingar fást hjá, Guðlaugu Sturlaugsdóttur
skólastjóra í með tölvupósti á netfangið 

gudlaugs@seltjarnarnes.is

Fræðslu-, menningar- og þróunarsvið 
Seltjarnarnesbæjar. 
www.grunnskoli.is

Lögmannsstofa – Ritari
Óskað er eftir ritara í hálfs dags starf frá kl. 13-17. 
Starfi ð er fólgið í móttöku, símsvörun  og öðrum 
almennum ritarastörfum auk umsjónar með 
kaffi stofu starfsfólks. Gerð er krafa um góða 
íslensku kunnáttu og þægilega framkomu. Þarf að 
geta hafi ð störf ekki síðar en 20. ágúst nk.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf ásamt meðmælum sendist til Fréttablaðsins á 
netfangið: box@frett.is fyrir 10. ágúst næstkomandi 
merkt „Lög-Ritari”.

BLÖNDUÓSBÆR

GRUNNSKÓLAKENNARAR
Kennara vantar til starfa við 
Grunnskólann á Blönduósi. 

Um er að ræða afl eysingastöðu til eins árs. Í byrjun 
skólaársins er óskað eftir afl eysingu í 100%  almenna 
kennslu á yngsta stigi, en síðar á haustönninni 
almenna kennslu á yngsta stigi 50% og  heimilisfræði 
50 %  (1. – 10. bekk). 
Einnig vantar afl eysingu í stöðu íþróttakennara í 
þrjá mánuði frá miðjum september.

Umsækjandur þurfa að hafa réttindi til að kenna í 
grunnskóla. Æskilegt er að viðkomandi hafi  reynslu af 
starfi  í skóla með einstaklingsmiðaðar áherslur. 
Góðir skipulags-, samskipta- og samvinnuhæfi leikar 
eru skilyrði. 
Frekari upplýsingar gefur Þórhalla Guðbjartsdóttir 
skólastjóri (thorhalla@blonduskoli.is)
í síma 892 4928. 

Umsóknarfrestur er til 16. ágúst nk. og skal 
umsókn skilað með ferilskrá á netfang skólastjóra: 
thorhalla@blonduskoli.is

SMIÐIR
Óska eftir að ráða smiði til starfa STRAX.
Geta unnið sjálfstætt og helst vana uppsetningu á 
GLERVEGGJUM.
Upplýsingar í síma 6918842  Eyjólfur.

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn ehf. 
leita að öflugum og metnaðarfullum 
markaðsstjóra.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í 
ört vaxandi fyrirtæki. Leitað er að einstaklingi 
með háskólamenntun og/eða mikla reynslu 
af markaðs-  og kynningarmálum. 

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu 
Íslenskra Fjallaleiðsögumanna 
www.fjallaleidsogumenn.is 

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Bylgjan þakkar Þristinum, Iceland Air og Coca Cola 

fyrir flugið um síðustu helgi. Næst er það 

FISKIDAGURINN MIKLI Á DALVÍK UM HELGINA

Á DALVÍK UM HELGINA
13. – 14. ágúst
Sauðárkrókur
21. ágúst 
lýkur ferðalagi Bylgjunnar í sumar 
á Menningarnótt í Reykjavík

NÆSTU VIÐKOMUSTAÐIR
Hjá Hemma og Svansí verða meðal gesta Magni, 

Hvanndalsbræður, söngvarar úr Rocky Horror, 

Matti Matt, Eyþór Ingi og margir fleiri. Dregið 

um spennandi vinninga í Ævintýraeyju Olís.

Hemmi og Svansí – laugardag kl. 12:20 - 16.

HEMMI GUNN OG SVANSÍ


