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Spænskukennari óskast
Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða vanan 

spænskukennara í hlutastarf næstu vorönn. 

Áhugasamir sendi upplýsingar á netfangið              
sigridur@hradbraut.is.

Lögfræðingur
Virðing hf. er löggilt verðbréfafyrirtæki sem 
leggur áherslu á að þjónusta fag- og stofnana-
fjárfesta. Félagið starfar í því skyni að veita 
viðskiptavinum sínum virðisaukandi þjónustu 
og aðstoða þá við uppbygg ingu og auka 
fjárhagslegan styrk þeirra. Virðing hf. var 
stofnað í árslok 1999 og er í dag í eigu 
lífeyrissjóða, tengdum félögum og nokkurra 
einstaklinga. Frekari upplýsingar um Virðingu hf. 
má finna á heimasíðu fyrirtækisins 
www.virding.is

Starfssvið
Ábyrgð og umsjón með  lögfræðilegum verkefnum 
fyrirtækisins; þ.m.t. regluvarsla, samningagerð, 
lögfræðilegar úttektir, ýmis sérverkefni og 
samskipti við hagsmunaaðila á fjármálamarkaði. 
Lögð er áhersla á virka þátttöku í uppbyggingu og 
þróun fyrirtækisins.

Virðing hf. óskar eftir lögfræðingi 
til starfa. Um er að ræða nýtt starf hjá 
fyrirtækinu.
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Menntunar- og hæfniskröfur
•  Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði.
•  Árangursríkur starfsferill og starfsreynsla sem 
    nýtist í starfinu er skilyrði.
•  Haldgóð starfsreynsla á sviði fjármála og viðskipta 
    er sérstaklega áhugaverð.
•  Gott vald á íslensku og ensku.
•  Góðir samskiptahæfileikar og samningatækni. 
•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember n.k. Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is)

í síma 578 1145. Umsóknir með ferilskrá óskast fylltar út á www.intellecta.is. Allar umsóknir og fyrirspurnir verður farið með sem 

trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 

umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi.  Umsækjandi þarf að geta sýnt fram á að persónuleg fjármál og önnur fjárhagsleg umsýsla sé í lagi.

Sérfræðingur
Horn er fjárfestingarfélag í eigu Landsbankans og annast fjárfestingu og umsýslu 
hlutabréfaeigna bankans. Horn leitar að sérfræðingi í greiningu.

Starfssvið

• Greining fyrirtækja

• Eftirfylgni með núverandi fjárfestingum

• Greining markaða og fjárfestingarkosta

• Upplýsingagjöf til stjórnenda 

  

  

 

Menntun og hæfni

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Góð þekking og brennandi áhugi á  

verðbréfamörkuðum

• Frumkvæði og faglegur metnaður

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði

• Þekking á Norðurlandamáli kostur

Nánari upplýsingar veita Hermann Már Þórisson, framkvæmdastjóri Horns í síma 410 2801 og 
Baldur G. Jónsson, mannauðsstjóri Landsbankans í síma 410 7904.

Umsókn fyllist út á vef Landsbankans landsbankinn.is merkt: „Sérfræðingur - Horn“. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. desember nk.
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FRAMLEIÐSLUSTJÓRI/
SAUMAKONA ÓSKAST
Íslenska Fánasaumastofan á Hofsósi auglýsir 
eftir framleiðslustjóra/saumakonu sem mun 
hafa umsjón með framleiðslu íslenska fánans og 
öðrum þeim vörum sem saumastofan framleiðir. 

Viðkomandi þarf að vera vön saumaskap, vand-
virk, áreiðanleg og stundvís.

Þarf að geta hafið störf um næstu áramót.

Umsóknir sendist á hofsos@hofsos.is fyrir 
22. desember næstkomandi.

Suðurbraut 9  •  565 Hofsósi  •  Sími: 453-7366  •  hofsos@hofsos.is

Laus staða hjúkrunar-
fræðings 

Reykjalundur endurhæfi ngarmiðstöð SÍBS auglýsir lausa 
stöðu  hjúkrunarfræðings í 60% starf. Um tímabundna 
ráðningu til eins árs er að ræða og er staðan laus nú 
þegar eða samkvæmt nánara samkomulagi. Þekking 
á meðferð og hjúkrun lungnasjúklinga er æskileg.     
Viðkomandi þarf að hafa starfsleyfi  sem hjúkrunar-
fræðingur á Íslandi. 

Laun greiðast samkvæmt kjarasamning Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra. 

Umsóknir berist til Láru M. Sigurðardóttur,                
framkvæmdastjóra hjúkrunar (laras@reykjalundur.is ) 
sem jafnframt veitir upplýsingar um starfi ð. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember nk.

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má fi nna 
á heimasíðunni  www.reykjalundur.is

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum. Krafi st 
er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði 
og sjálfstæði í vinnubrögðum.
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L A G E R / Ú T K E Y R S L A
Heildverslun á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða 
starfsmann á lager og til útkeyrslu. Um er að ræða fullt starf 
með vinnutíma frá kl. 8.30 til 17.00 alla virka daga.  
Snyrtilegur lager með smávöru. Samheldinn og skemmti-
legur vinnustaður, sem er reyklaus.

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun
• Almenn tölvukunnátta
• Nákvæmni og vönduð vinnubrögð
• Góð heilsa

Umsóknarfrestur er til og með 2. desember nk. 
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn til Fréttablaðsins, 
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík eða rafrænt á box@frett.is 
merkt: Lager/útkeyrsla 4040. 
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Landakotsskóli

Kennarar
Vegna afleysinga og barnsburðarleyfis vantar kennara að 
yngra stigi í Landakotsskóla frá áramótum. Nánari upplýs-
ingar veitir Sölvi Sveinsson skólastjóri í síma 5108200 eða í 
netfanginu solvi.sveinsson@landakotsskoli.is. Umsóknarfrest-
ur er til 3. desember.
Landakotsskóli er við Túngötu. Þar starfa 27 manns í hlýlegu 
umhverfi og nemendur eru 120. Skólinn leggur áherslu á tungu-
málakennslu, nemendur fá fleiri tíma í íslensku og stærðfræði og 
í skólanum ríkir heimilislegur agi.

Skólastjóri

Sérfræðingur í umhverfi smálum

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi 
sem hefur áhuga á margþættum og krefjandi 
verkefnum. Um framtíðarstarf er að ræða.

Staðan heyrir undir framkvæmdastjóra umhverfi s- og 
verkfræðisviðs. Sérfræðingurinn er samskiptaaðili 
félagsins við Umhverfi sstofnun.  

Verksvið og ábyrgð
› Framþróun og úrbætur í öryggismálum
› Eftirlit með umhverfi sáhrifum á starfssvæði félagsins 
› Þátttaka í starfi  umhverfi shóps og við umhverfi svöktun
› Ráðgjöf til framkvæmdastjórnar í umhverfi smálum 
› Tæknileg og rekstrarleg ábyrgð á þurrhreinsivirkjum 
 álversins og mælabúnaði þeim tengdum  
› Umsjón með gerð fjárhags- og rekstraráætlana 

 og kostnaðareftirliti á skilgreindum þáttum 
 umhverfi smála  
› Tryggir vistun og rekjanleika gagna varðandi 
 umhverfi smál og annast tölfræðilega úrvinnslu og 
 framsetningu þeirra
› Margs konar skýrslugerð

Hæfniskröfur
› Efnaverkfræðingur eða efnafræðingur.  
 Vélaverkfræðingur (tæknifræðingur) með sterkan 
 efnafræðigrunn kemur einnig til greina
› Starfsreynsla æskileg
› Sterk öryggisvitund og snyrtimennska
› Færni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
› Frumkvæði, gagnrýnin hugsun og fagmennska 
› Góð íslensku- og enskukunnátta

Norðurál hefur einsett sér að vera í fremstu röð á sviði 
umhverfi smála og viðkomandi einstaklingur þarf að 
hafa vilja og getu til að vinna ötullega að því markmiði.

Umsóknarfrestur er til og með 8. desember n.k.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Almennar upplýsingar um starfi ð veitir Borghildur K. 
Magnúsdóttir deildarstjóri ráðninga mannauðssviðs, 
borghildur@nordural.is. Sími 430 1000

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Norðurál Grundartanga óskar að ráða sérfræðing í umhverfi smálum

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

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón með öllum daglegum rekstri og ábyrgð á 

fjárreiðum félagsins.
• Stefnumótun og forysta í afreks- og æskulýðsstefnu 

félagsins.
• Gerð rekstraráætlana og framkvæmd þeirra.
• Yfirmaður annarra starfsmanna félagsins, ráðningar, 

umsjón með starfsmanna- og launamálum.
• Samningagerð fyrir hönd félagsins eftir því sem við á.
• Nýting mannvirkja félagsins.

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. íþróttafræði, 

viðskiptafræði, markaðsfræði.
• Leitað er að drífandi og áhugasömum einstaklingi sem vill 

takast á við krefjandi starf í lifandi og spennandi umhverfi. 
• Sveigjanleiki, en þó festa, áreiðanleiki og geta til að starfa 

sjálfstætt eru nauðsynlegir kostir.
• Fjölþætt starfsreynsla og framúrskarandi hæfni í 

mannlegum samskiptum.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, 
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 5. desember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is 

Framkvæmdastjóri
Íþróttafélag Reykjavíkur óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.

Íþróttafélag Reykjavíkur, eitt stærsta og fjölmennasta íþróttafélag landsins, er rekið í 9 deildum og státar af glæstri sögu.  
Það var stofnað árið 1907 og hefur starfað víða í borgarlandinu frá upphafi, en er nú með höfuðstöðvar í Suður-Mjódd. Starf 
innan félagsins er mjög öflugt, það státar af glæsilegum mannvirkjum og undirbýr nú m.a. byggingu nýs íþróttahúss í Mjóddinni. 

Hjá ÍR starfar mikið af áhugasömu fólki á öllum aldri; íþróttafólk, þjálfarar, sjálfboðaliðar í margvíslegum verkefnum, stjórnarmenn, 
foreldrar og forráðamenn og starfsfólk á skrifstofu félagsins sem vill láta gott af sér leiða og leggja sitt af mörkum í leik og 
keppni. Nýlokið er stefnumótun til framtíðar og mikill hugur er í fólki að efla félagið stórlega á næstu árum.

sími: 511 1144
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið:
• Skipulagning framleiðslu
• Val og innkaup á framleiðslutækjum og áhöldum 
• Færa vöru af hönnunarstigi yfir í framleiðslu  
• Framleiðslustýring og verkskipulagning

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, svo sem verk-  
    eða tæknifræði
• Reynsla af stjórnun
• Þekking og reynsla af framleiðslustýringu
• Þekking og reynsla af gæðastjórnun og –eftirliti
• Þekking og reynsla af notkun plastefna og 
   trefjaplastframleiðslu er kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum, frumkvæði, skipu- 
   lögð vinnubrögð og hæfni til að vinna í og leiða teymi

Starfssvið:
• Útfærsla á grunnhönnun og hugmyndum
• Skapandi þátttaka í hönnun og þróun

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi, svo sem iðnhönnun, tækniteiknun  
   eða verkfræði
• Þekking og víðtæk reynsla í notkun þrívíddarteikniforrita
• Reynsla af útfærslu á grunnhönnun og hugmyndum
• Lipurð í mannlegum samskiptum, frumkvæði, skipulögð  
   vinnubrögð og hæfni til að vinna í teymi

Viltu taka þátt í að byggja upp nýtt fyrirtæki?
Nýsköpunarfyrirtæki á sviði iðnframleiðslu hefur undanfarin ár unnið að þróun og hönnun á framleiðsluvörum, einkum fyrir 
erlenda markaði. Hönnunin er langt komin og nú þarf að fara að útfæra hana og koma henni á framleiðslustig. Stefnt er að 
því að hefja framleiðslu á næsta ári og hefur fjármögnun verið tryggð. 

Ef þú vilt slást í hópinn og taka þátt í að byggja upp nýtt fyrirtæki, vinna áhugaverðri hönnun brautargengi og taka þátt í að 
þróa framtíðar framleiðsluvörur fyrirtækisins þá leitum við að fólki í neðangreind störf. 

Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
5. desember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Við hvetjum jafnt konur sem 
karla til að sækja um.

Framleiðslustjóri  Hönnuður 

Sérfræðingur í upplýsingatæknideild

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað 
talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. 
verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, 
eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, iðnfræðingar, rafvirkjar, vélvirkjar 
og rafsuðumenn, auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta 
sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi 
sem hefur áhuga á margþættum og krefjandi 
verkefnum. Um nýtt framtíðarstarf er að ræða.

Verksvið og ábyrgð
› Þjónusta við notendur
› Umsjón með daglegum rekstri og tryggja uppitíma 
 tölvukerfa
› Bilanagreining á hug- og vélbúnaði
› Tryggja öryggi gagna og  gagnaafritunar
› Þátttaka í stefnumótun og innleiðingu 
 á gæðakerfum

Hæfniskröfur
› Kerfi sfræði eða sambærileg menntun 
› Reynsla af notendaþjónustu nauðsynleg 

› Þekking á Microsoft hugbúnaði nauðsynleg 
› Reynsla af kerfi srekstri æskileg
› Þekking á Cisco, WMware, VMS, Linux  góður kostur
› Sterk öryggisvitund og snyrtimennska
› Færni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
› Frumkvæði, gagnrýnin hugsun og fagmennska 
› Góð íslensku- og enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 8. desember n.k.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Emi Hilmarsson 
deildarstjóri upplýsingatæknideildar, emil@nordural.is. 
Sími 430 1000

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Norðurál óskar eftir að ráða í eftirfarandi stöðu sérfræðings í upplýsingatæknideild

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi
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Við stækkum og styrkjum hópinn

Hvaða kröfur gerum við?

Aðrar kröfur eru:

Hvað bjóðum við?

Umsóknir

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fyrirtækja-, skatta- og lögfræðiráðgjafar. Fyrirtækið er íslenskt og 
er hluti af alþjóðlegri keðju sem er sú stærsta á sínu sviði í heiminum.  PwC hefur það að markmiði að tryggja óhæði og trúverðugleika í störfum sínum 

www.pwc.com/is

ferlagreiningu
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Verkefnisstjóri á Suðurnesjum
Félags- og tryggingamálaráðuneytið auglýsir 
eftir verkefnisstjóra í tímabundið verkefni á vegum 
velferðarvaktarinnar til að hafa umsjón með form-
legu samstarfi til eflingar velferðar á Suðurnesjum í 
sveitarfélögunum Grindavíkurbæ, Reykjanesbæ, Sand-
gerðisbæ, Sveitarfélaginu Garði og Sveitarfélaginu 
Vogum. Verkefnisstjóri starfar með samstarfshópi um 
velferð á Suðurnesjum og vinnur sjálfstætt þau verk 
sem honum eru falin. Æskilegt er að verkefnisstjórinn 
sé búsettur á svæðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun og starfsreynsla sem nýtist í starfi.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni
Þátttaka í stefnumótunarvinnu og gerð framkvæmda-
áætlunar vegna eflingar velferðar á Suðurnesjum.
Kortlagning styrkleika og úrræða á starfssvæðinu.
Samstarf við sveitarfélög, stofnanir, aðila vinnu-
markaðarins og félagasamtök um að efla úrræði svæðis-
ins, samhæfa þau og auðvelda aðgengi íbúa að þeim. 
Skipulagning fræðslu fyrir starfsmenn félagsþjónustu 
og aðra sem veita einstaklingum þjónustu á sviði 
velferðarmála.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg 
Broddadóttir, deildarstjóri í félags- og trygginga-
málaráðuneyti með tölvupósti á netfangið ingibjorg.
broddadottir@fel.stjr.is 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. Um launakjör fer eftir kjarasamningum 
fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins eða Félags starfsmanna 
Stjórnarráðsins.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og fyrri störf skulu berast félags- og trygginga-
málaráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 
150 Reykjavík, eða á netfangið postur@fel.stjr.is eigi 
síðar en 15. desember nk. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu, 
26. nóvember 2010.
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FLUGFREYJUR I FLUGÞJÓNAR

VELKOMIN HEIM
Vegna aukinna umsvifa hjá Icelandair sumarið 2011 erum við stolt af því að geta
fjölgað umtalsvert í hópi flugfreyja og flugþjóna okkar.

Við erum að leita að fólki sem býr yfir reynslu og þjálfun frá Icelandair og hefur kraft
og metnað til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu félagsins. Um er að ræða
tímabundin störf.

NAUÐSYNLEGT ER AÐ UMSÆKJENDUR:
Hafi lokið nýliðaþjálfun flugfreyja/-þjóna hjá Icelandair.
Hafi áður starfað sem flugfreyja/-þjónn hjá Icelandair í a.m.k. þrjá mánuði

   og séu með gild réttindi.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 10. desember 2010. Fullur trúnaður ríkir um allar umsóknir.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Anna Margrét Jónsdóttir, sími 50 50 324, annamj@icelandair.is
Hópstjórar, sími 50 50 288, teamleaders@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir, sími 50 50 155, stina@icelandair.is
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Minningarsjóður Hjálmars R. Bárðarsonar og Else S. Bárðarson
auglýsir rannsóknastyrki í landgræðslu og skógrækt, með 
sérstakri áherslu á vistfræði lúpínu og landgræðsluskógrækt 
með lúpínu.   
Til úthlutunar verða samtals 4 milljónir króna. Styrkirnir eru 
lausir til umsóknar frá og með 1. desember 2010 og umsóknum 
skal skilað eigi síðar en 10. janúar 2011.   
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðum Landgræðslu 
ríkisins (land.is), Skógræktar ríkisins (skogur.is) og Skóg-
ræktarfélags Íslands (skog.is). Umsókn ásamt fylgigögnum skal 
skila í einu pappírseintaki og á tölvutæku formi (á geisladiski 
sem rtf, pdf eða word skjal). Ófullgerðum umsóknum verður 
vísað frá.   
Umsóknum skal skila til: Landgræðslusjóðs, Skúlatúni 6, 105 
Reykjavík.  Skrifa skal skýrt á umslag: „Minningarsjóður 
Hjálmars R. Bárðarsonar og Else S. Bárðarson“.  

Fasteignir

Tilkynningar

Vilt þú vinna spennandi     
   verkefni með okkur?

Hlíðarsmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world.
We offer tailor-made solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. 

Vegna aukinna verkefna leitum við að öflugum einstaklingum til að vinna með okkur

Power plant Engineer
Job description: 
Supervise, analyze and update data concerning 
aircraft power plants. Monitor and supervise power 
plant repairs and various other tasks that falls under 
the power plant department. 

Education and Qualifications: 
• Must hold an Aircraft Technician license or an 

Engineering degree. 

• Extremely good English skills both verbal and 
writing. 

• Independent, incentive and disciplined work 
methods. 

• Good computer knowledge. 

• Able to represent technical data. 

• Good communication skills.

Structural repairs, assessment and 
review 
Job description: 
Review and assessment of structural repairs carried 
out on Air Atlanta aircraft. Preparation of task cards 
and entry of structural repairs data into Air Atlanta 
computer system. Follow-up on repetitive structural 
repairs and performance of other duties as required 
by Engineering department.

Education and Qualifications: 
• Hold Aircraft Technician license or completed 

University degree in Engineering.

• Excellent knowledge in English language.

• Good communication skills. 

• Good computer skills.

• Able to work independently.

• Good communication skills.

Airworthiness Directives / Service 
Bulletins assessment staff
Job description: 
Monitor issuance of Airworthiness Directives issued 
by country of Type Certificate registry for aircraft / 
engines and  appliance. Review of Service Bulletins 
and instructions issued by manufacturers. Preparation 
of task cards and entry of data into Air Atlanta 
computer system and performance of other duties as 
required by Engineering department.

Education and Qualifications:
• Hold Aircraft Technician license or completed 

University degree in Engineering

• Excellent knowledge in English language, written 
and spoken.

• Good communication skills. 

• Good general computer skills.

• Able to work independently.

Umsóknarfrestur er til 10. desember 2010 / Application received before December 10th 2010
Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknir á hr@atlanta.com / Applications only received by e-mail at hr@airatlanta.com
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. / All applications will be answered and treated as confidential.

Auglýsingasími
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki


