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Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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TOP-TOY A/S er móðurfyrirtæki leikfangaverslananna 
BR og TOYS"R"US (á Norðurlöndunum). Hjá fyrirtækinu 
starfa rúmlega 2.800 manns í fleiri en 250 verslunum. 
Árleg velta fyrirtækisins er yfir 340 milljónir evra.

Framundan er háannatími í Toy's R Us og því 
leitum við að jákvæðum einstaklingum sem geta 
lagt okkur lið við að þjónusta viðskiptavini okkar 
með bros á vör.                                                                  

Við leitum að sveigjanlegum einstaklingum,
bæði í fullt starf og hlutastarf, sem geta unnið 
hvort sem er í dagvinnu, á kvöldin eða um helgar. 
Starfið felur í þjónustu við viðskiptavini, áfyllingu
í verslun sem og önnur almenn verslunarstörf.
                                                              
Ef þú ert 18 ára eða eldri, orkumikill, jákvæður,
getur unnið sjálfstætt, sýnt frumkvæði og hefur
ríka þjónustulund þá viljum við heyra frá þér. 
      
Umsóknum skal skilað inn á afgreiðsluborð í 
verslun okkar á Smáratorgi.

STARFSFÓLK
ÓSKAST

Lagerstjóri óskast!
Við leitum af frískum, duglegum og reglusömum vélvirkja í 
starf lagerstjóra, með góða þekkingu og reynslu af 
Dieselvélum. Um er að ræða fullt starf á lager ásamt tilfall-
andi viðgerðarvinnu í stærri verkefnum. Starfið er krefjandi 
og þarf viðkomandi að temja sér sjálfstæð vinnubrögð.  
Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg.  Þekking og reynsla 
af birgðakerfum er æskileg - s.s TOK.  Starfsmaðurinn þarf 
að geta séð almennt um birgðahald fyrirtækisins og unnið 
í Microsoft Word og Outlook.  Góð íslensku og enskukunn-
átta er nauðsynleg. Umsóknir vinsamlegast berist á 
box@frett.is merktar „ Lagerstjóri – 1109“ fyrir 24. sept.
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Primera Air is looking for a staff member to join our Crew Resources Department in be to joj
Kópavogur, Iceland. The Rostering Officer is responsible for creating work schedulesostering Officer is responsible forstering Officer is responsible fo
for our operating crew mw mw m

Your main tasksss
- Long term plannin eed and training.ninnin
- Issuing work s onthly roster for both pilotsk sck sc

and cabin ccrcr
- Ensuring ts are legal in accordance with ourg tg t

regulat ments and company policy.atoato
- Plann vacation.nnnn
- Gen plicable reports for efficiency enen

evevv

sonWe are looking rsonrso
similar workwho has previous simsim

environment within the airline indus yy
age.Knowing RM will be considered an a tagtag

- eewith good general education or colle reere
- with thorough skills of Excel and ot ll

knowledge of computers
d communication skills

ho is fluent in written and s

ROSTERING OFFICER

To apply, please visit our website www.primeraair.com and fill out an online application form. The application deadline is 26 September 
2010. Should you have additional questions, feel free to contact us. We look forward to receiving your application.

We are a dynamic airline proudly offering high quality,
profitable services to the leisure market.

Primera Air | Hlíðasmári 12 | 201 Kópavogur | S. 527 6000 | Fax. 527 6001 | primeraair.com

Viðgerðarmaður – Vélvirki óskast!
Við leitum að frískum, duglegum og reglusömum viðgerðar-
manni sem hefur góða þekkingu og áhuga á Dieselvélum. 
Um er að ræða fullt starf á vélaverkstæði í Reykjavík. Starfið 
er krefjandi, þar sem mikilvægt er að viðkomandi geti tamið 
sér sjálfstæð vinnubrögð en jafnframt unnið samviskusam-
lega í hóp. Tölvukunnátta er æskileg og viðkomandi þarf að 
geta lesið og talað ensku. Umsóknir vinsamlegast berist á 
box@frett.is merktar „Viðgerðarmaður/ Vélvirki – 1109“ 
fyrir 24. sept.

Umsóknarfrestur er til 29. sept. 2010.
Nánari upplýsingar gefur Björgvin í síma 
455 2000. Einnig má senda umsóknir á 
netfangið bjorgvin@nortek.is.

NORTEK ehf.

Eirhöfði 13-18  | 110 Reykjavík  |  Sími 455 2000

nortek@nortek.is  |  www.nortek.is

ENN VANTAR 
FLEIRI FRÁBÆRA 
STARFSMENN!
– ÁTT ÞÚ SAMLEIÐ MEÐ OKKUR?

Nortek ehf. var stofnað á Akureyri árið 1996 
og árið 1998 var opnuð skrifstofa í Reykjavík. 
Nortek hefur allt frá byrjun verið leiðandi fyrirtæki 
á sviði öryggis og tæknimála. Hjá fyrirtækinu 
starfa 35 vel menntaðir og þjálfaðir starfsmenn 
sem kappkosta að veita góða og skjóta þjónustu. 
Frá því síðla árs 2008 hefur verkefnum fjölgað 
mikið erlendis sérstaklega í Noregi og Svíþjóð.

Tæknimaður
Við leitum að rafeindavirkja 

eða rafvirkja með sveinspróf. 

Starfið felst í uppsetningu, 

forritun og þjónustu 

við viðskiptavini. 

 

Tækniteiknari
Tækniteiknari til aðstoðar við 

verkefni unnin í Autocad.

Færni í Autocad skilyrði.

Rafmagns-
tæknifræðingur
Við leitum að öflugum 

starfsmanni í verkefnastjórnun, 

hönnun, tilboðsgerð og sölu. 
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Náms- og starfsráðgjafi 
Vinnumálastofnun leitar eftir náms- og starfsráðgjafa fyrir 
þjónustuskrifstofu stofnunarinnar á Suðurlandi. 

Starfssvið
• náms- og starfsráðgjöf
  skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
• önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• háskólanám í náms- og starfsráðgjöf, kennara   
 menntun eða sambærilegt nám
• góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi
• kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
• góð tölvukunnátta
• mikil samskiptahæfni
• framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Vinnumálastofnun á Suðurlandi er staðsett á Austurvegi 56, 
800 Selfoss.  Ráðgjafi stofnunarinnar þjónustar atvinnuleiten-
dur í öllu umdæminu og hans bíður að sinna krefjandi verkef-
num með jákvæðum og uppbyggilegum samstarfshópi. 

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins.  
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf sem fyrst.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnu-
narinnar á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til 
Hugrúnar B. Hafliðadóttur, starfsmannastjóra Vinnumálastofnunar 
á netfangið hugrun.haflidadottir@vmst.is fyrir 3. október 2010.

Nánari upplýsingar veita Auður Guðmundsdóttir, forstöðumaður 
Vinnumálastofnunar á Suðurlandi í síma 512 7780 og 
Hugrún B. Hafliðadóttir í síma 515 4800.

Óskar eftir duglegu fólki í eftirtalinn störf :

• Aðstoðarfólki í veitingarsal
• Þjónanemum
• Uppvask 

Hafið samband við Mána í síma 7729911 
eða mani@sjavarkjallarinn.is

• Matreiðslunemum

Hafið samband við Ragga Ómars í síma 8623441 
eða raggi@sjavarkjallarinn.is

Sjávarkjallarinn hefur verið eitt vinsælasta veitingarhús síðustu 
8 ára þar sem metnaður í þjónustu og mat er í fyrirrúmi.
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Áhættustýring MP banka
Hjá MP banka metum við frumkvæði, sjálfstæð 
vinnubrögð og metnað til að ná árangri í starfi 
og gerum ávallt þá kröfu að starfsmenn okkar 
sýni fagleg og vönduð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, 
starfsmannastjóri MP banka, hildur@mp.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27. sept. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu MP banka, 
www.mp.is/starfsumsokn eða senda 
umsóknir á starf@mp.is.

Vegna aukinna umsvifa leitar MP banki eftir öflugum 
einstaklingi til starfa á sviði áhættustýringar. Um er 
að ræða alhliða starf innan áhættustýringar þar sem 
viðkomandi mun koma að öllum starfssviðum áhættu-
stýringar og starfa með flestum sviðum bankans.

Starfssvið
• Greining og mat á áhættuþáttum 
 í starfsemi bankans
• Þátttaka í þróun aðferða og kerfa innan
 áhættustýringar 
• Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og þekking
• Háskólapróf á framhaldsstigi í verkfræði, tölvunar-  
 fræði, viðskiptafræði eða öðru sambærilegu
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
• Reynsla af vinnu við áhættustýringu
• Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð 
 greiningarhæfni
• Gott vald á úrvinnslu og framsetningu talna 
 og gagna

Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is

6 mínútur í keilu

eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR

229
KRÓNUR

FÆRÐ ÞÚ:

eða

frábæra skemmtun í 

heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Krefjandi starf í spennandi
starfsumhverfi

Starfssvið
Starfið felst meðal annars í viðgerðum, viðhaldi og eftirliti á bílum, vélum og tækjum á verkstæði flugvallarins. 
Starfsmaður mun einnig vinna við snjóruðning, hálkuvarnir, viðbúnaðar- og neyðarþjónustu og sinna 
afleysingu húsvarðar. 

Menntun og/eða reynsla
Menntun og reynsla í bifvélavirkjun. Umsækjandi þarf haldgóða reynslu í viðgerðum bíla, véla og stærri tækja.  
Meirapróf er skilyrði. Réttindi á þungavinnuvélar er æskilegt. 

Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, hefur frumkvæði í starfi,  lipra og þægilega 
framkomu og getu til að vinna undir álagi.

Starfið er laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknir
Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Hermannsson umdæmisstjóri í síma 422 4000.

Umsóknarfrestur er til 30.september og umsóknum skulu fylgja afrit af skírteinum og öðru því er máli skiptir.

Umsóknareyðublöð má finna á heimsíðu Isavia ohf. www.isavia.is 

Isavia ohf. óskar að ráða tímabundið til 30. september 2011 Isavia ohf. óskar að ráða tímabundið til 30. september 2011
bifvélavirkja/vélvirkja vanan viðgerðum og viðhaldi bifreiða, bifvélavirkja/vélvirkja vanan viðgerðum og viðhaldi bifreiða,

véla og tækja til starfa á Akureyrarflugvelli.véla og tækja til starfa á Akureyrarflugvelli.

Hjá Isavia ohf. starfa um 550 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá 
um uppbyggingu og rekstur flugvalla og veita flugleiðsögðuþjónustu fyrir 
innanlands og millilandaflug auk yfirflugþjónustu yfir Norður-Atlantshafið. 
Isavia ohf. leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Forritari
Háskóli Íslands óskar eftir að ráða forritara andlHáskóli Í
fyrir „UGLU“, innri vef Háskólans. Í boði erGLU“UGfyrir „U
áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæðiertgavhugá
og skipulagshæfileikar fá að njóta sín.g sko

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, hópstarfi og
sjálfstæði í vinnubrögðum eru nauðsynlegir
eiginleikar. Góð íslensku- og enskukunnátta
er kostur. 

Umsóknarfrestur er til 4. október nk.

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

Nánari upplýsingar veitir Ragnar Stefán 
Ragnarsson, deildarstjóri hugbúnaðarþróunar, 
í síma 525 4221 eða með tölvupósti, 
ragnarst@hi.is.

af jafnréttisáætlun Háskólans.

Óskað er eftir aðstoð á tannlæknastofu 
á Reykjavíkursvæðinu  í  75% starf.  

Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn  
á jaxlar@simnet.is 

Platon er Gull samstarfsaðili Microsoft á sviði BI og hefur 
m.a. verið valin „BI Partner of the year“ í Danmörku 2009 og í 
Noregi 2010.  Sjá nánar www.platon.is

Platon óskar eftir að ráða til sín sérfræðinga á 
sviði viðskiptagreindar.  Platon er stærsta óháða 
ráðgjafafyrirtækið á sviði upplýsingastýringar á 

skrifstofum.  Helstu viðskiptavinir Platon eru af ýmsum 
toga svo sem stærstu fyrirtæki á Norðurlöndum og 
stór fyrirtæki á heimsvísu.

 Platon leggur mikið upp úr að ráðgjafar sínir séu þeir 
allra bestu í faginu og t.a.m. hefur fyrirtækið fengið 
ýmis verðlaun og viðurkenningar á sínu sviði því til 
sönnunar.  Hjá Platon ríkir skemmtilegur andi og mikil 
samvinna.  Þekkingarmiðlun er einn af lykilþáttum í 

Að þessu sinni leitar Platon á Íslandi að ráðgjöfum 
með þekkingu á Microsoft BI.  Mikill kostur ef 
viðkomandi getur tekið þátt í verkefnum erlendis. 

Það sem við erum helst að leita eftir er:
Aðili sem getur bæði unnið sjálfstætt og í hópi

vinnubrögð
Almenn þekking á viðskiptagreind
Mjög góð þekking á viðskiptagreindartólum 
frá Microsoft
Þekking á SQL Server 

Ráðgjöf varðandi stefnumótun á sviði 
viðskiptagreindar
Ráðgjöf á sviði högunar
Þarfagreining, hönnun og innleiðing verkefna 
með MS BI tólum
Þátttaka í þekkingarmiðlun
Verkefnisstjórnun

PLATON LEITAR AÐ RÁÐGJAFA

Upplýsingastýring ehf. er dótturfélag Platon á Íslandi

Verkstjóri þjónustunotenda 
óskast til starfa í Örva

Laust er starf verkstjóra þjónustunotenda hjá Örva 
– starfsþjálfun. 
Um er að ræða fullt starf með vinnutíma frá kl. 08 - 16.
Starf verkstjóra þjónustunotenda felst annars vegar í að 
styðja einstaklinga með skerta vinnugetu í starfsprófun 
og starfsþjálfun og hins vegar í verkstjórn, daglegri um-
sjón með framleiðslu og samskiptum við viðskiptavini 
Örva. Starfsemi Örva er liður í þjónustu við fólk með 
fötlun sem búsett er á  Reykjanesi. 
Sjá allar upplýsingar á vef svæðisskrifstofu málefna 
fatlaðra á Reykjanesi http://www.smfr.is/

Hæfniskröfur
• Áhugi á málefnum fatlaðra.
• Þjónustulund og jákvæðni.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og samviskusemi.
• Áhugi og/eða þekking á vélum og tækni æskileg.

Í boði er
• Spennandi og lærdómsríkt starf
• Stuðningur í starfi.
• Mjög fjölbreytt verkefni.

Nánari upplýsingar um starfsemi Örva er hægt að nálgast 
http://orvi.hlutverk.is/ 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningum SFR. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður Örva og 
starfsráðgjafar í síma 554 3277. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um sbr. jafnréttisáætlun SMFR.
Umsóknarfrestur er til 2. október nk.
Nýr verkstjóri þarf að geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknum um starfið ásamt upplýsingum um fyrri störf og 
menntun skal skila til Örva, Kársnesbraut 110, 200 Kópavogur. 
Umsóknir má einnig senda með tölvupósti á orvi@smfr.is
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Max1 hraðþjónustuverkstæði sérhæfir sig í:

118 ja.is Símaskráin

Ert þú Jákvæð keppnismanneskja?
Starf eitt
Starfið sem um ræðir er viðskiptastjórnun stærri fyrirtækja og sala auglýsinga 
og skráninga í miðla Já.

Starfið felst í að selja auglýsingar, tilboðsgerð, gerð samninga og eftirfylgni við núverandi 
viðskiptavini ásamt að selja nýjum. Miðla upplýsingum um árangur til auglýsenda, ráðleggja 
tilvonandi auglýsendum með tilætlaðan árangur í huga.

Mjög gott ef viðkomandi hefur reynslu í sölu og þá við stærri fyrirtæki.
Þarf að vinna töluvert sjálfstætt og hafa vönduð og skipulögð vinnubrögð.
Þarf að hafa góða tölvukunnáttu og kunna skil á Word, Ecxel og Power point.
Gott ef viðkomandi getur byrjað um mánaðamótin okt/nóv.
Starfið er til eins árs með möguleika á framhaldi.

Starf tvö
Sala auglýsinga í prentuðu Símaskrána; tímabundið starf í 5 mánuði.

Starfið felst í að selja auglýsingar, tilboðsgerð, gerð samninga og 
eftirfylgni við núverandi viðskiptavini ásamt að selja nýjum. Miðla 
upplýsingum um árangur til auglýsenda, ráðleggja tilvonandi auglýs-
endum með tilætlaðan árangur í huga.

Mjög gott ef viðkomandi hefur reynslu í sölu og þá við stærri fyrirtæki.
Þarf að vinna töluvert sjálfstætt og hafa vönduð og skipulögð vinnubrögð.
Þarf að hafa góða tölvukunnáttu og kunna skil á Word, Ecxel og Power point.
Gott ef viðkomandi getur byrjað sem fyrst.

Ef þú telur þig vera þann eða þá sem hentar í starfið sendu þá umsókn með mynd á netfangið: ragnam@skipti.is. 
Meiri upplýsingar um starfið veitir: Dagný Steinunn Laxdal, sölustjóri, netfang: dagny@ja.is, vinnusími: 522 3271

Umsóknarfrestur er til 22. september 2010.  

Söludeild Já leitar að frábærum vinnufélögum til að bætast í hóp af hressum einstaklingum sem eru einmitt jákvæðar keppnismanneskjur líka.

»

»

»

»
»
»

»
»

SÉRFRÆÐINGUR Í MARKAÐS- OG VEFMÁLUM
Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum 
sérfræðingi til starfa við markaðs- og vefmál 
á sölu- og markaðssviði.  

STARFSSVIÐ: 
■ Umsjón með markaðsmálum á netinu
■ Kaup á herferðum á leitarvélum (PPC)
■ Herferðir með vefborðum
■ Leitarvélabestun
■ Fréttadreifing á netinu
■ Mælingar og miðlun upplýsinga um auglýsingaherferðir 
 og vefi Icelandair
■ Samskipti við erlend sölusvæði Icelandair

Icelandair leitar að öflugum liðsmanni sem hefur áhuga á krefjandi og spennandi starfi í alþjóðlegu umhverfi. Icelandair 
er í forystu á alþjóðamarkaði í ferðaþjónustu. Við erum í öflugri sókn og sækjumst eftir einstaklingum til að taka þátt í 
uppbyggingu okkar á komandi árum.

HÆFNISKRÖFUR: 
■ Háskólamenntun í tölvunar- og/eða markaðsfræðum 
■ Góð tæknileg þekking á vefmálum 
■ Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að vinna 
 sjálfstætt
■ Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg

Hér er um að ræða spennandi og krefjandi starf í góðu 
starfsumhverfi þar sem hágæðavinnubrögð eru höfð að 
leiðarljósi. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að 
ná góðum árangri í starfi, framúrskarandi hæfni í 
samskiptum og hópvinnu er nauðsynleg.
Starfið krefst ferðalaga erlendis á vegum fyrirtækisins.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 26. september.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: 
Kristín Björnsdóttir, sími 50 50 155, 
stina@icelandair.is
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Áfengis- og vímuefnaráðgjafi
Óskað er eftir áfengis-og 

vímuefnaráðgjafa í fullt starf.

Hæfniskröfur
Viðleitum að starfsmanni með:

• Reynslu á sviði áfengis- og vímuefnaráðgjafar

• Frumkvæði og metnað í starfi

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Viðkomandi þarf að vera reiðubúin/inn til að taka 
þátt í teymisvinnu og þróunarstarfi. Í boði er 
áhugavert og spennandi starf í góðu vinnuum-
hverfi. EKRON er einstaklingsmiðuð endurhæfing 
fyrir óvirka áfengis- og vímuefnaneytendur
Umsóknir skulu berast fyrir 27 september n.k.
á netfangið svennik@ekron.is.
eða á EKRON ,Grenásvegi 16a,108 Reykjavík.

Vefdeild 365 miðla leitar að liðsstyrk
Vefdeild 365 ber ábyrgð á þróun og rekstri nokkurra af vinsælustu vefsvæðum landsins.
Við erum lítill en öflugur hópur með brennandi áhuga á vefmálum og lausnum þeim tengdum. Meðal verkefna eru þróun á vísir.is og 
stöð2.is auk annarra vefja sem tengjast fyrirtækinu á einn eða annan hátt, vinna við innri kerfi fyrirtækisins sem eru áskriftar- og
 upplýsingakerfi, upptökukerfi, streaming-kerfi til beinna útsendinga á Netinu o.fl.

Umsækjendur þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 
• Háskólamenntun í tölvunarfræði/verkfræði. 
• Minnst þriggja ára reynsla af forritun og gerð vefhugbúnaðar.
• Reynsla af HTML, XML, XSLT, CSS og Javascript til að gerðar notendaviðmóts í veflægu umhverfi.
• Reynsla af .Net og C#, Java, Python og Django, Ruby on Rails eða öðru forritunarumhverfi. 
• Reynslu af notkun SQL-gagnagrunna.

Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla - www.365midlar.is. Umsóknarfrestur er 26. september.

Frekari upplýsingar veitir Kjartan Sverrisson deildarstjóri vefmiðlunar kjartans@365.is.

CU2 auglýsir eftir birgðarstjóra
Við erum að leita að áhugasömum einstaklingi 
sem hefur drifkraft og frumkvæði, er ábyrgur og 
skipulagður og hefur ríka þjónustulund og sam-
skiptahæfileika.

Í starfinu felst meðal annars 
• Almenn lagerstörf
• Tiltekt pantana
• Vörudreifing
• Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Reynsla af birgðarstörfum
• Almenn tölvukunnátta
• Góð skipulagshæfni
• Afburðarsamskiptahæfni
• Þjónustulund og vilji til að leysa úr vandamálum 

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsóknir á netfangið magga@cu2.is 
fyrir 30. September 2010.

Bakari óskast
Sauðárkróksbakarí óskar eftir bakara í fullt starf.

Okkur vantar að fá góðan bakara eða nema.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt 

 og hafa áhuga og metnað.

Upplýsingar veitir Róbert Óttarsson í síma 6960700 
eða með tölvupósti saudarkroksbakari@gmail.com

Þjónustufulltrúi

Hæfniskröfur:

Umsóknir óskast sendar um vodafone.is fyrir 26. september næstkomandi. 
Nánari upplýsingar veitir Sonja M. Scott starfsmannastjóri, sonjas@vodafone.is.

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna sem setur 
viðskiptavininn í fyrsta sæti!

Samkaup Strax Búðardal leitar að öflugum verslunarstjóra.
VERSLUNARSTJÓRI

HÆFNISKRÖFUR
Umskækjendur skulu hafa marktæka reynslu 
af stjórnun og starfsmannahaldi hjá verslunar- og 
þjónustufyrirtækjum. Áhersla er lögð á styrkleika 
í mannlegum samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð, 
skipulagshæfni, reglusemi og árverkni í hvívetna.

Húsnæði í boði á staðnum.

STARFSSVIÐ: 

ber ábyrgð á rekstri verslunarinnar 

annast samskipti við viðskiptavini 

hefur umsjón með ráðningum starfsmanna og almennri 
starfsmannastjórnun í verslun

ber ábyrgð á birgðahaldi í verslun

önnur tilfallandi störf

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá sendist á umsokn@samkaup.is. 
Allar nánari upplýsingar veitir Falur J. Harðarson, 
starfsmannastjóri í síma 421 5400.

Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
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Rennismiður óskast til starfa.
Hamar ehf Vélaverkstæði.

Hamar ehf, er framsækið málmiðnaðarfyrirtæki, með að-
setur í Kópavogi, Grundartanga,  Akureyri, Eskifirði og Þórs-
höfn. Við erum með vel útbúin vélaverkstæði með góðri 
vinnaðstöðu. Eitt af Okkar fremstu markmiðum eru að hafa 
góðan anda á vinnustaðunum, skila góðu verki og þjónustu. 

Við leitum eftir rennismið á renniverkstæði okkar í Kópavogi 
þar sem vinnsla fyrir önnur verkstæði fer fram. Verkstæðið 
er vel tækjum búið með CNC vélum, verkefnin eru mjög 
fjöbreytt og krefjandi. Samkeppnishæf laun í boði.

Menntun og Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rennismíði eða sambærileg menntun.
• Heiðarleiki og metnaður til að skila góðu verki.
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt hugarfar.
•  Frumkvæði, dugnaður og áhugi á að takast á við 

fjölbreyt starf og krefjandi verkefni.
• Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Sigurður K. Lárusson Siggil@
hamar.is 6603613 eða Kári Pálsson kari@hamar.is 
6603600

Hilton Barþjónn 
Hilton Reykjavík Nordica óskar eftir barþjóni í fullt starf. 

Unnið er á 12 tíma vöktum 2-2-3.
Aðeins áhugafólk um mat og vín koma til greina. 

Meðmæli sakarvottorð og góð íslenskukunnátta skilyrði. 
Starfið er laust strax. 

Upplýsingar um starfið veitir Páll Hjálmarsson veitingarstjóri. 
pallh@icehotels.is

sími: 511 1144

Íslensk Ameríska hf.  • Tunguhálsi 11  110  Reykjavík 
sími:  522 2700 •  www.isam.is

KYNNINGAR- OG FRÆÐSLUFULLTRÚI
ERTU OPIN/N, JÁKVÆÐ/UR, ÓFEIMIN/N OG 

HEFUR GAMAN AF MANNLEGUM SAMSKIPTUM?

Við leitum að kynningar- og fræðslufulltrúa til að sjá um 
sölu og ráðgjöf til neytenda í verslunum. Kynningar- og 

fræðslufulltrúi þarf að geta tileinkað sér fróðleik um 
vörurnar og miðlað þeirri þekkingu áfram.

Starfið er 50% og tímabundið til að byrja með. Vinnutími 
er breytilegur og innifelur helgarvinnu. Enskukunnátta er 

nauðsynleg og reynsla af kynningum í verslunum er 
kostur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.                 

Íslensk Ameríska (ÍsAm)  er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og fram-
leiðslufyrirtæki landsins á neytendamarkaði. ÍsAm á og rekur vörumerkin 
Mylluna, Ora, Frón og Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið hefur umboð 

fyrir  heimsþekkt vörumerki eins og Marlboro, Pampers, Ariel, Always, 
Gillette, Duracell, Head & Shoulders, Pringles, BKI, Campbells, Finn crisp, 

Oscar, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl.  Hjá Íslensk Ameríska 
starfa nú um 350 manns. Stefna ÍsAm er að ráða fólk með rétta blöndu af 

hæfni, menntun, persónuleika og metnaði til að ná árangri. 

Upplýsingar um starfið veitir Helga B. Helgadóttir starfsmanna-
stjóri í síma 522 2700. Umsóknir skulu sendar á tölvupóstfangið 
helga@isam.is eða bréfleiðis til Íslensk Ameríska, Tunguhálsi 11, 

110 Reykjavík merkt starfsmannastjóra í síðasta lagi 
26. september 2010.

Ánægt starfsfólk er okkar metnaður

Jákvæð og 
sveigjanleg 
heimaþjónusta

Sjúkraliði
Sinnum heimaþjónusta óskar eftir að ráða sjúkraliða 
vanan heimaþjónustu til starfa í Vesturbæ 
Reykjavíkur og á miðbæjarsvæðinu. 

Félagsliði
Einnig óskum við eftir félagsliðum eða reyndu 
ófaglærðu starfsfólki með reynslu af umönnun og 
aðhlynningu.

Starfið fer að miklu leyti fram á daginn en þó einnig 
stundum á kvöldin og um helgar. Starfsmenn þurfa 
að hafa bíl til umráða.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið eru á 
vefsíðunni www.sinnum.is eða í síma 770 2221. 
Í gegnum síðuna er tekið á móti fyrirspurnum og 
starfsumsóknum á sérstöku eyðublaði sem þar er.

sinnu m
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Icelandic 
Meteorological Office

Í janúar 2009 var stofnuð ný Veðurstofa Íslands með sameiningu 
eldri Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga. Þar starfa rúmlega 250 
manns víðsvegar um landið. Auk þess að taka yfir verkefni eldri 
stofnana hefur Veðurstofa Íslands umfangsmeira hlutverk í vöktun 
og rannsóknum en forverar hennar, m.a. tengdum náttúruvá, 
loftslags- og vatnafarsrannsóknum.

Starfsmaður í eftirliti 
og upplýsingagjöf
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann við eftirlit 
og upplýsingagjöf í vaktavinnu á Eftirlits- og spásvið.

Hlutverk starfsmanns er m.a. að gera veðurathuganir og sinna 
almennri vöktun á veðri ásamt því að annast fjarskipti til og frá 
Veðurstofunni.  Hann sinnir einnig eftirliti með tölvu- og 
fjarskipta  kerfum.  Auk þess miðlar  hann almennum upplýsingum 
til þjónustuþega.

Á Eftirlits- og spásviði starfa um 35 manns, þar af sinna 25 vöktun 
á veðri.

Hæfniskröfur
Stúdentspróf eða 
sambærilegt nám s.s í 
upplýsingatækni
Mjög góð tölvufærni
Hæfni til að miðla 
upplýsingum

Færni í mannlegum 
samskiptum
Greiningarhæfni og gott vald 
á úrvinnslu talna og gagna
Geta til að vinna undir álagi
Gott vald á íslensku og ensku

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Theodór Freyr Hervarsson Borgar ÆvarAxelsson
framkvæmdastjóri mannauðsstjóri
Eftirlits- og spásviðs Veðustofu Íslands
teddi@vedur.is borgar@vedur.is

Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2010

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum 
skulu berast Borgari Ævari Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 Reykjavík 
eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is, merkt „Eftirlit og 
upplýsingagjöf“.

www.vedur.is 522 60 00

Fasteignasala Mosfellsbæjar auglýsir eftir lög-
giltum fasteignasala til starfa sem fyrst.

Við erum lítil fasteignasala með stórt hjarta í miðbæ 
Mosfellsbæjar. Við bjóðum upp á góð vinnuaðstöðu 
með skemmtilegu fólki.  

Erum að leita að heiðarlegri og ábyrgri manneskju 
sem hefur reynslu af skjalagerð við fasteignasölu. 

Starfið felst helst í allri skjalagerð og frágangi samn-
ing.  Um er ræða ca. 50-80% starfshlutfall.

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á tölvupósti til 
Einars Páls Kjærnested á einar@fastmos.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2  
•  270 MOSFELLSBÆ 

 •  SÍMI: 586 8080 
 •  FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

Fræðslufulltrúi
Seltjarnarnesbær óskar eftir að ráða drífandi og 

metnaðarfullan einstakling í starf fræðslufulltrúa.  
Fræðslufulltrúi er yfirmaður fræðslumála í sveitarfélaginu. 
Hann hefur umsjón með þróunar- og stefnumótunarvinnu, 
sér um samræmingu milli skóla á sama skólastigi og á 
milli skólastiga þannig að skólastigin myndi samræmda 
heild. Fræðslufulltrúi er í forsvari fyrir skólamál sveit-
arfélagsins og sér um samskipti við stofnanir bæði innan 
sveitarfélagsins og utan, sem og aðra opinbera aðila. Í 
samstarfi við skólanefnd og skólastjóra annast fræðslufull-
trúinn úthlutun kennslumagns til hvers skóla sem tekur 
mið af samþykktri fjárhagsáætlun hverju sinni og hefur 
eftirlit með að framkvæmd náms í skólum sveitarfélagsins 
sé í samræmi við stefnu þess hverju sinni. Fræðslufull-
trúi útbýr verk- og framkvæmdaáætlanir í samræmi við 
samþykkta stefnumótun sem hafðar eru til grundvallar 
við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar og þriggja ára 
áætlunar. Sinnir virku kostnaðareftirliti ásamtfjármálastjóra. 
Hefur umsjón með framkvæmd stefnumörkunar í þeim 
málum er heyra undir hans málaflokka og eftirlit með 
framkvæmd samninga, laga og reglugerða um fræðslumál. 
Fræðslufulltrúi hefur umsjón með leyfisveitingum vegna 
daggæslu í heimahúsum og  eftirlit með biðlistum vegna 
barna sem bíða eftir daggæslu sem og umsjón með gæslu-
völlum sveitarfélagsins. Sinna forvarnarstarfi í samvinnu 
við aðrar stofnanir bæjarins.  Yfirumsjón með og ábyrgð á 
vinnu fyrir nefndir er heyra undir fræðsluþjónustu. Fræðslu-
fulltrúi annast jafnframt önnur verkefni sem honum kunna 
að vera falin. Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði rekstrar eða skólamála
• Þekking og reynsla af áætlunargerð, úrvinnslu og fram 
 setningu tölulegra upplýsinga
• Reynsla af gerð og framkvæmd rekstrar- og fjárhags- 
 áætlana
• Góð tungumálakunnátta (íslenska og enska) og hæfni  
 til að setja fram mál í ræðu og riti
• Þekking á starfsemi sveitarfélaga og opinberri stjórn 
 sýslu ásamt þekkingu á lögum og reglum um fræðslu- 
 mál sveitarfélaga er æskileg
• Reynsla og þekking á sviði skólamála
• Reynsla af stefnumótun og samþættingarstarfi sem og  
 af verkefnastjórnun
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga 
• Hæfni til að miðla flóknum upplýsingum á einfaldan  
 hátt í töluðu og rituðu máli
• Þekking og reynsla af starfsmannastjórnun 
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Lögð er áhersla á frumkvæði, skipulagshæfileika, sjálf 
 stæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum

Fræðslufulltrúi er hluti af stjórnendateymi Seltjarnarnes-
bæjar sem m.a. ber ábyrgð á innleiðingu breytinga sem 
standa yfir og framundan eru. Æskilegt er að viðkomandi 
hefji störf sem fyrst. 
Um launakjör fer eftir ákvörðun fjárhags- og launanefndar 
um stjórnendakjör Seltjarnarnesbæjar. 

Upplýsingar um starfið veitir Ásgerður Halldórsdóttir, 
bæjarstjóri, í síma 5959 100, netfang asgerdur@seltjarnarnes.is 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt 
sem karlar hvattar til að sækja um starfið. Umsóknir skulu hafa 
borist bæjarskrifstofum Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2, 170 
Seltjarnarnesi eigi síðar en föstudaginn 29. september 2010. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi.

Við leitum að duglegu, skapgóðu og þjónustu-
lunduðu fólki í afgreiðslu og barnagæslu:

Um vaktavinnu er að ræða
− bæði fullt starf og hlutastarf

Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar í síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

Waldorfkennarar 
óskast

Waldorfskólinn Sólstafir óskar að ráða kennara í 
hlutastöður á mið- og efra stigi.

Kennslugreinar: stærðfræði, danska og handverk.

Waldorfleikskólinn Sólstafir óskar einnig að ráða 
leikskólakennara eða annað uppeldismenntað 

starfsfólk.

Waldorfskólinn er sjálfstæður grunnskóli sem
hefur að leiðarljósi uppeldis og kennslufræði

Rudolfs Steiner þar sem sköpunarkraftur 
einstaklingsins og heilbrigt félagslegt 

umhverfi eru sett í forgrunn.

Nánari upplýsingar veittar í síma : 6998804
milli kl. 11 og 12 eða hjá solskoli@ismennt.is.

sími: 511 1144

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…



Yfirburðir Fréttablaðsins algjörir!
Fréttablaðið er með 201% meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í maí til júlí 2010.

Nýjasta könnun Capacent Gallup staðfestir 

hinn gríðarlega mun sem er á lestri 

Fréttablaðsins og Morgunblaðsins.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum 

góða árangri og bendum auglýsendum á að 

notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja 

auglýsingamiðil.

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

74,9%

24,9%
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GOTT VERSLUNARHÚSNÆÐI TIL LEIGU
Gott verslunarhúsnæði til leigu að Laugavegi 44.  
Ca. 80 m2. Stórir sýningargluggar. Bjart og fallegt hús-
næði.  Áhugasamir vinsamlegast sendi póst á 
box@frett.is merkt „Verslunarhúsnæði -1811“

Boðið er upp á skoðunarferð fyrir 
þátttakendur mánudaginn 20. 
september kl. 13.  Þeir sem vilja 
nýta sér tækifærið skrái sig hjá 
Hauki Má Haukssyni á netfangið 
haukur@pipar.is fyrir kl. 10 á 
mánudagsmorgun.

Efnt er til samkeppninnar í 
samstarfi við Hönnunarmiðstöð 
Íslands. Samkeppnin er opin 
hönnuðum og arkitektum.
Kynningarfundur hefur farið fram, 
en hægt er að nálgast gögn vegna 
samkeppninngar á vef Hörpu 
www.harpa.is og vef 
Hönnunarmiðstöðvar Íslands  
www.honnunarmidstod.is

Skoðunarferð vegna 
samkeppni um 
hönnun húsgagna 
í almenningsrými 
tónlistar- og 
ráðstefnuhússins Hörpu

HÖNNUÐIR OG ARKITEKTAR:
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www.frikirkjan.is

Fríkirkjan í Reykjavík býður upp á 
12 spora starf í vetur. 

Tækifæri til að taka til í vistaverum hugans 
og uppskera aukin lífsgæði bæði félagslega 

og tilfinningalega.

Kynningarfundur verður haldinn í kirkjunni 
21. september nk. kl. 20:00 - 22:00.

Fundirnir verða á þriðjudagskvöldum í vetur.
Nánari uppl.  www.viniribata.is og www.frikirkjan.is

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.:

 

Mango bar/grill á Spáni til sölu
Til sölu rekstur á Mango bar/grill á Cabo Roig strands-
væðinu rétt við Torrevieja á Spáni. Staðurinn liggur í 
alfararleið 5 mín frá strönd og áberandi staðsetning.

- Öll leyfi til staðar
- Einfaldur og vinsæll matseðill
- Húsnæði á 2. hæðum en samtals grunnflötur um 200 fm
- Um 70 fm suðurverönd fyrir framan staðinn
- 10 fm veitingaskúr fyrir “take away” á lóðinni.
- 3ja svefnherb. íbúð baka til fylgir rekstrinum.

Staðurinn er vinsæll bæði á meðal Íslendinga og útlend-
inga á svæðinu vegna lifandi tónlistar á kvöldin og góðan 
matseðil. Mjög áhugaverður kostur fyrir duglega einstaklinga 
eða samhenta fjölskyldu sem vill breyta til í lífinu og fara í 
eigin rekstur á Spáni. Verð aðeins 65.000 evrur og öll skipti 
skoðuð upp í hluta kaupverðs. Frekari upplýsingar veittar í 
gegnum Costablanca.is á Spáni eða info@costablanca.is

- Leggur Spán að fótum þér - 

Norðurbyggð 14
Til sölu mjög gott  fjögurra herbergja einbýlishús á einni 
hæð, ásamt bílskúr. Frábær staðsetning.  Stutt í sundlaug, 
miðbæ, grunn- og framhaldsskóla o.fl.  

Eignin er samtals 161,4 fm. að stærð og er í mjög góðu 
ásigkomulagi. 
Ath. möguleg skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu. 

Allar frekar upplýsingar og myndir má finna á heimasíðu 
fasteignasölunnar. 

EINBÝLISHÚS Á FRÁBÆRUM 
STAÐ Á AKUREYRI


