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EKKERT 
VENJULEGT 
SJÓNVARP

KLIPPARI

Starfssvið:
Klipping á kynningarefni og auglýsingum ásamt 
öðru efni.

Hæfniskröfur:
·  Mikil reynsla af Final Cut Pro.  Einnig gott vald á   
   Soundtrack Pro, DVD Studio Pro, Pro Tools og 
  After Effects

·  Sjálfstæð og  skipulögð vinnubrögð
·  Reynsla úr sjónvarpi er mikill kostur en 
   þó ekki nauðsynleg

Um tímabundna ráðningu er að ræða til 1. jan. 2012. 

FORRITARI

Starfssvið:
Starfið felst í þróun og rekstri á vefumhverfi þeirra 
vefja sem Skjárinn rekur ásamt þróun á  ýmsum 
stoðkerfum.  Flest verkefnin snúa að veflausnum og 
gagnagrunnsvinnslu. 

Hæfniskröfur:  
Við leitum að sjálfstæðum og öflugum  forritara. 
Einstaklingi sem er annaðhvort með reynslu eða 
tilbúinn að læra og þróast með starfinu.

·  Reynsla af Python og Django er kostur en 
   ekki  nauðsyn
·  Þekking á SQL og Reporting services er kostur
·  Góð þekking á JS, CSS og HTML
·  Háskólamenntun er kostur en ekki skilyrði
·  Áhugi og vilji til að læra nýja hluti

SÖLUMAÐUR AUGLÝSINGA

Starfssvið:
·  Sala auglýsinga, tilboðs- og samningagerð við 
   auglýsendur.

Hæfniskröfur:
·  Sjálfstæði, skipulögð vinnubrögð, hugmyndaauðgi  
   og áræðni.
·  Reynsla og þekking á sölu á fyrirtækjasviði, tilboðs- 
   og samningagerð
·  Góð tölvukunnátta, t.d. Excel, Powerpoint, Word   
   og Outlook
·  Reynsla af stjórnun funda og kynninga
·  Þekking á fjölmiðlaumhverfi er æskileg

Umsjón með ráðningum hefur Ragna Margrét Norðdahl hjá Skiptum.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsóknir á ragnam@skipti.is
Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar nk.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við bjóðum fjölbreytt og skemmtileg verkefni hjá fyrirtæki  í fremstu röð á sínu sviði.

Skjárinn sér um rekstur SkjásEins, SkjásBíós, SkjásHeims og SkjásGolfs. SkjárEinn og SkjárGolf eru áskriftarstöðvar , SkjárBíó veitir aðgang að kvikmyndum heima í stofu og SkjárHeimur er endurvarp erlendra sjónvarpsstöðva.

Forritari
Hagstofa Íslands leitar að forritara sem hefur þekkingu á hönnun gagnagrunna, gagnagrunnsforritun og gagna-
vinnslu (ETL). Þekking á forritun í .NET umhverfinu er einnig nauðsynleg. Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga 
á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum. 

Við leggjum áherslu á að viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi áhuga á að þróa ferla og 
upplýsinga kerfi Hagstofu Íslands.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegum greinum er æskilegt.
• Þekking á gagnagrunnsforritun.
• Þekking á .NET forritun.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Laust starf hjá Hagstofu Íslands

Borgartúni 21a
150 Reykjavík
Sími 528 1000

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2011 og skulu umsóknir berast á eftir-
farandi póstfang: Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík 
eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður 
svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur 
verið tekin. Nánari upp lýsing ar veitir Ólafur Arnar Þórðarson í síma 528 1000 eða 
á netfanginu olafur.thordarson@hagstofa.is.

 

Útboð skila árangri!

Viltu vinna við skjalaþýðingar? 
14860-Þýðingar á ESB löggjöf 
RAMMASAMNINGUR 
Ríkiskaup, fyrir hönd Þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins (ÞM), 
auglýsir  hér með útboð vegna þýðinga á löggjöf ESB. Um er að ræða 
lagatexta á ýmsum sviðum úr ensku á íslensku. 

Stefnt er að því að semja við a.m.k. 25 verksala. 

Jafnt einstaklingum sem fyrirtækjum er boðið að leggja inn tilboð. Gerð 
er krafa um háskólamenntun og/eða löggildingu í skjalaþýðingum auk 
þess sem æskilegt er að hafa reynslu af textagerð.
Haldin verða hæfnispróf og verða bjóðendur valdir til þátttöku á 
grundvelli ferilskrár og tilboðs.  Samningar verða gerðir við bjóðendur á 
grundvelli tilboðs að því tilskyldu að viðkomandi hafi staðist hæfnispróf.  
Umfang og fjöldi verkefna til einstakra þýðenda ræðst af niðurstöðu 
gæðamats  ÞM.   

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn og 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is eigi síðar en 19. janúar. 
Opnunartími tilboða er 24. febrúar  kl. 11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 
7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.  
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Staða sérfræðings á upplýsingasviði Fiskistofu 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórn og eftirlit með veiðum fiskistofna í sjó og fersku vatni. Hlutverk upplýsingasviðs Fiskistofu er söfnun 
og úrvinnsla ýmissa upplýsinga frá útgerðum, höfnum, fiskvinnslum o.fl. Gæðaprófun gagna og samanburður á þeim fer þar fram. Upplýsingasvið sér um 
vinnslu og miðlun ýmiss efnis hvort sem er til útgáfu, á vef, vegna fyrirspurna eða til annarra starfsmanna stofnunarinnar og á í nánu samstarfi við tölvusvið 
Fiskistofu við framþróun í rafrænni stjórnsýslu og rafrænni þjónustu. 

Laus er til umsóknar staða sérfræðings á upplýsingasviði Fiskistofu á aðalskrifstofunni að Dalshrauni 1 í Hafnarfirði. 

Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
● Úrvinnsla fyrirspurna og skýrslna
 úr gögnum Fiskistofu fyrir ráðuneyti,
 hagsmunaaðila, aðra utanað-
 komandi aðila sem og stjórnendur
 Fiskistofu. Verkefnið krefst samskipta
 við innlenda og erlenda viðskiptavini   
 Fiskistofu.
● Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 Fiskistofu og greiningu og skipu-
 lagningu verkferla.
● Efnisvinnsla, innsetning efnis og
 þátttaka í þróun á vef Fiskistofu.
● Þátttaka í mótun, vinnslu og flutningi   
 kynningar- og útgáfuefnis Fiskistofu.
● Þátttaka í verkefnavinnu tengdri
 þróun Fiskistofu í rafrænni og gagn-  
 særri stjórnsýslu og aukinni rafrænni   
 þjónustu. 

Hæfnis- og menntunarkröfur
● Háskólapróf sem nýtist í starfi. 
 Framhaldsmenntun er kostur. 
● Góð kunnátta og hæfni til að sækja   
 og vinna upplýsingar úr vensluðum   
 gagnagrunnum. Reynsla af vinnu   
 með Oracle Discoverer er kostur.
● Framúrskarandi talnalæsi. Mikil   
 hæfni til greiningar og úrvinnslu   
 talnaefnis.
● Gott vald á íslensku og ensku og   
 mikil færni til að tjá sig í ræðu 
 og riti. 
● Frumkvæði, sveigjanleiki ásamt   
 lipurð í mannlegum samskiptum. 
● Góð almenn tölvukunnátta.

Mikill kostur er að umsækjendur hafi þekkingu á málefnum sjávarútvegs og/eða 
fiskveiðistjórnunar. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Sigurrós Valgeirsdóttir forstöðumaður 
upplýsingasviðs og Inga Þóra Þórisdóttir forstöðumaður starfsmanna- og gæðasviðs í 
síma 569-7900.

Umsóknir er hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, með-
mælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is 
eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfjörður merktar 
„Sérfræðingur á upplýsingasvið“.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2011. 

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. 

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

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur 
út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, 
með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7.gr. laga nr. 70/1996 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
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INNKAUPASTJÓRI FERSKVÖRU
Öfl ugt verslunar- og þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða innkaupastjóra. Viðkomandi 
ber ábyrgð á innkaupum, verðlagningu, vöruvali og markaðsmálum. Innkaupastjóri sér  
um stýringu vörufl æðis, samskipti við birgja ásamt því að sinna framlegðargreiningu, 
birgðagreiningum og markaðsherferðum. Leitað er að aðila með háskólamenntun 
sem nýtist í starfi  og/eða með reynslu af sambærilegu starfi . Skipulagshæfi leikar og 
álagsþol ásamt góðri samskiptahæfni eru nauðsynlegir eiginleikar. 
Starf nr. 101216-01.

RÁÐGJAFI – INNKAUP/RAFMAGNAVERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR
Þjónustu- og tæknifyrirtæki leitar að metnaðarfullum og árangursdrifnum 
einstaklingi til að sinna tæknilegri sölu og ráðgjöf, innkaupum, samskiptum 
við birgja og viðskiptavini auk fl eiri krefjandi verkefna. Ferðalög fylgja starfi nu. 
Leitað er að söludrifnum einstaklingi með frumkvæði, sem býr yfi r leiðtoga- og 
samstarfshæfni. Staðgóð raftæknimenntun á sterkstraumssviði, t.d. verk- eða 
tæknifræði eða rafi ðnfræði. Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, lesskilningur í 
Norðurlandamáli nauðsynlegur. Starf nr. 110103-01.

VILTU VERÐA RÁÐGJAFI HJÁ CAPACENT?
Capacent óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa. Viðkomandi mun fá tækifæri til 
að þróast yfi r í að verða ráðgjafi  á sviði stjórnunar og mannauðsmála. Umsækjandi 
um starfi ð verður að búa yfi r metnaði, samskiptahæfni og drifkrafti, geta unnið 
sjálfstætt að fl óknum verkefnum og lagað sig að ólíkum aðstæðum og áskorunum. 
Háskólamenntun á sviði sálfræði, viðskipta eða félagsvísinda er nauðsynleg. 
Viðkomandi verður að vera góður í Excel og PowerPoint og hafa gott vald á íslensku 
og ensku. Lykileiginleikar eru skipulagshæfni, þjónustulund og sjálfstæði í starfi . 
Capacent vinnur með mörgum af stærstu fyrirtækjum landsins í fjölbreyttum 
verkefnum. Markmið Capacent er að vera fyrsti valkostur fyrir kröfuharða viðskiptavini 
og metnaðarfullt starfsfólk. Starf nr. 110111-03.

LÖGFRÆÐINGUR
Fjármálafyrirtæki óskar eftir að ráða einstakling með embættispróf eða masterspróf í 
lögfræði. Kostur ef viðkomandi hefur hdl. réttindi. Helstu verkefni eru samningagerð, 
uppgjör samninga, málfl utningur og almenn lögfræðiráðgjöf. Æskilegt er að 
viðkomandi hafi  nokkurra ára starfsreynslu, haldgóða þekkingu á löggjöf varðandi 
fjármálamarkað og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku. Reynsla af 
störfum innan fjármálageirans kostur. Sjálfstæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum 
ásamt góðum samskiptahæfi leikum eru æskilegir eiginleikar. Starf nr. 110114-01.

MARKAÐSFULLTRÚI
Traust innfl utningsfyrirtæki óskar eftir ráða drífandi og dugmikinn starfsmann í starf 
markaðsfulltrúa. Markaðsfulltrúi mun sinna gerð og eftirfylgni markaðsáætlana, 
samskiptum við erlenda birgja, samskiptum við auglýsingastofu og miðla, uppsetningu 
á markaðs-, sölu- og kynningarefni sem og skýrslugerð, markaðsrannsóknum og 
viðskiptavinagreiningum. Gerð er krafa um menntun í markaðs- eða viðskiptafræðum. 
Reynsla af markaðsstarfi  mikill kostur. Kunnátta í Photoshop, Illustrator eða 
sambærilegt mikill kostur. Markaðsfulltrúi verður að búa yfi r frumkvæði í starfi  og 
sjálfstæði í vinnubrögðum sem og mikilli hæfni í mannlegum samskiptum. 
Starf nr. 110112-01.

VERSLUNARSTJÓRI
Öfl ug verslun á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að að ráða verslunarstjóra til 
starfa sem fyrst. Leitað er að jákvæðum og drífandi aðila með mikla stjórnunar- og 
söluhæfi leika. Verkefni viðkomandi eru dagleg stjórnun verslunar, starfsmannastjórnun 
sem og ábyrgð og umsjón á vöruframboði og framsetningu vöru í verslun. Gerð er 
krafa um reynslu af verslunarstjórnun eða mannahaldi. Menntun á sviði viðskipta eða 
verslunarreksturs mikill kostur. Viðkomandi verður að hafa góða íslensku-, ensku- og 
tölvukunnáttu sem og getu til að tjá sig í ræðu og riti. Metnaður, leiðtogahæfi leikar 
og færni í mannlegum samskiptum eru lykileiginleikar. Starf nr. 110105-07.

RÁÐGJAFI Á SVIÐI MATVÆLAIÐNAÐAR
Spennandi ráðgjafafyrirtæki á sviði matvælaiðnaðar og gæðakerfa óskar eftir að ráða 
ráðgjafa til starfa. Starfi ð felst meðal annars í ráðgjöf og þjónustu varðandi gæðakerfi
fyrir matvælaiðnaðinn, innleiðingu gæðakerfa, samstarfi  við stjórnendur um gæðamál 
og þátttaka í þjálfun og fræðslu starfsmanna. Góð enskukunnátta er skilyrði. Gerð 
er krafa um háskólamenntun á sviði matvælafræði, sjávarútvegsfræði eða verkfræði 
(B.Sc, M.Sc. eða Ph.D.). Þekking og reynsla af ofangreindum verkefnum er kostur. 
Þekking á matvælaiðnaðinum og tengsl þar inn er mikill kostur. Lykileiginleikar 
ráðgjafa er að geta sýnt frumkvæði og starfað sjálfstætt, einnig að geta skipulagt og 
haldið utan um mörg verkefni á sama tíma. Viðkomandi verður að hafa góða hæfni í 
mannlegum samskiptum. Starf nr. 100830-03.

SÉRFRÆÐINGUR Í SÖLU- OG FLUTNINGADEILD
Traust fyrirtæki með starfsemi á Íslandi og erlendis óskar eftir að ráða starfsmann 
í sölu- og fl utningadeild. Næsti yfi rmaður er sölustjóri. Um spennandi og krefjandi 
starf er að ræða fyrir réttan einstakling. Verkefni viðkomandi snúa að samskiptum 
við fl utningaskip og kaupendur, frágangi á pappírum tengdum sölum á afurðum og 
fl utningum og utanumhald um rekstur leigðra fl utningaskipa. Háskólamenntun á sviði 
viðskipta er mikill kostur sem og reynsla af vinnu við útfl utning. Góð enskukunnátta 
er skilyrði, talað og skrifað mál. Góð kunnátta á Excel og Word er skilyrði. 
Greiningargeta, skipulagni í vinnubrögðum og nákvæmni eru mikilvægir kostir. 
Starf nr. 100929-02.

BÓKARI – 50% STARF
Fyrirtæki á sviði verklegra framkvæmda óskar eftir að ráða bókara til starfa, um 
50% starf er að ræða. Starfi ð er nýtt vegna aukinna verkefna. Verk- og ábyrgðarsvið 
viðkomandi er skráning í lánadrottnakerfi  og innsláttur fjárhagsbókhalds, umsjón með 
viðskiptamannabókhaldi, útskrift reikninga sem og ýmsir útreikningar í Excel. Gerð er 
krafa um reynslu af vinnu við reikningshald, sem og góða tölvu- og Excelkunnáttu. 
Viðkomandi verður að hafa mikið sjálfstæði og skipulagsgetu, sýna nákvæmni í 
vinnubrögðum og hafa ánægju af samskiptum og þjónustu. Starf nr. 101220-01.

HUGBÚNAÐARSALA
Fyrirtæki á sviði upplýsingatækni óskar eftir að ráða öfl ugan aðila til starfa sem hluta 
af sterkum söluhópi. Viðskiptavinir eru fyrst og fremst í smásölu, heildsölu, framleiðslu 
og dreifi ngu. Um sölu á eigin hugbúnaði er að ræða. Starfssvið viðkomandi er 
sala, ráðgjöf og þjónusta til fyrirtækja, heimsóknir til viðskiptavina, kynningar á 
hugbúnaðnum, öfl un verkefna sem og samninga- og tilboðsgerð. Tölvu-, tækni- eða 
markaðsmenntun kostur. Reynsla og mikill áhugi á sölumennsku sem og reynsla af 
sölu á fyrirtækjamarkaði. Reynsla, þekking og áhugi á tæknimálum nauðsynlegur. 
Góð tölvu- og enskukunnátta skilyrði. Viðkomandi verður að búa yfi r sjálfstæði í 
vinnubrögðum, skipulagsgetu og góðri samskiptahæfni, bæði við viðskiptavini og 
samstarfsmenn. Starf nr. 101124-02.
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Nefnd um aðgerðir til að styrkja 
stöðu barna og ungmenna 

Auglýsing
Frestur til að sækja um áður auglýsta 50% stöðu sál-
fræðings við sálfræðiþjónustu geðsviðs Landspítala til að 
sinna þjónustu við langveik börn og aðstandendur þeirra á 
Barnaspítala Hringsins, hefur verið framlengdur til 25. janúar 
2011.

Leitað er að metnaðarfullum sálfræðingi með góða sam-
skiptahæfni og getu til að takast á við krefjandi, fjölbreytt 
og áhugavert verkefni. Um er að ræða tilraunaverkefni til 
þriggja ára.

Hlutverk og ábyrgð
• Skipuleggja og veita sálfræðiþjónustu og meðferð til  
 langveikra barna og aðstandenda þeirra.

Menntunar-, reynslu- og hæfniskröfur
• Embættispróf í sálfræði.
• Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla.
• Mjög góðir samskiptahæfileikar, frumkvæði, sjálfstæð 
 vinnubrögð, skipulagshæfni og seigla.
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Reynsla og þekking af málefnum langveikra barna og fjöl-
skyldna þeirra er kostur. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi/stofnanasamningi 
Landspítala og Sálfræðingafélags Íslands. Viðkomandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst. Konur jafnt sem karlar eru 
hvött til að sækja um stöðuna.

Nánari upplýsingar veitir Páll Magnússon, sálfræðingur á 
BUGL, netfang: pama@landspitali.is, sími: 543 4300. 

Umsókn ásamt upplýsingum um menntun, fyrri störf og 
annað er máli skiptir skal berast til velferðarráðuneytisins á 
netfangið postur@vel.is eigi síðar en 25 . janúar 2011.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Umsóknin gildir í sex mánuði.
Velferðarráðuneytinu, 

10. janúar 2011.

VELFERÐARRÁÐUNEYTIÐ

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

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

Umsóknarfrestur er til 
og með 30. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Starfssvið: 
· Sala og þjónusta við viðskiptavini 
· Fylgja eftir gæða- og þjónustustefnu fyrirtækisins 

Hæfniskröfur: 
· Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg 
· Reynsla af verslunarstjórn æskileg 
· Frumkvæði og metnaður í starfi 
· Góð framkoma og rík þjónustulund 
· Hæfni í mannlegum samskiptum 
· Tölvukunnátta æskileg 

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

vinbudin.is

Vínbúðin Hveragerði

Aðstoðarverslunarstjóri 
Laus er til umsóknar staða aðstoðarverslunarstjóra hjá ÁTVR í Vínbúðinni í Hveragerði

Hagkaup óskar eftir að ráða öryggisverði til starfa. 
Starfið felst í staðbundinni öryggisgæslu og almennu rýrnunareftirliti 
í verslunum Hagkaups. 

Umsóknum skal skilað í tölvupósti (benedikt@hagar.is) fyrir 22. janúar.

Hagkaup leggur mikinn metnað í öryggismál í verslunum sínum og fá 
öryggisverðir Hagkaups víðtæka þjálfun til að geta sinnt starfi sínu sem 
best. 

Við leitum að einstaklingum sem eru líkamlega hraustir, heiðarlegir, með 
hreint sakavottorð, metnaðargjarnir og útsjónasamir.

Umsækjendur yngri en 20 ára koma ekki til greina.

ÖRYGGISGÆSLA 
Í SMÁRALIND

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

Would you be interested in working in Norway for shorter or longer  
period of time? We would like to get in touch with educated Nurses to
recruit for the  positions of Nurses, Specialty Nurses and Midwives.
Information meetings will be held for 2 days.

Location: Grand Hotel Reykjavik, Sigtùn 8, 105 Reykjavik
Dates: Monday January 24th at 16.00 – 19.00

Tuesday January 25th at 11.00 – 16.00

Please come prepared with your CV and copy of certifications. 
If you have questions or would like to schedule your job interview 
during one of these days, please contact Malin Andersson: 
0047 971 23 268 – malin.andersson@manpower.no

For more information: 
www.manpower.no/helse

Work in Norway?
Manpower Norway is visiting Reykjavik soon to recruit.
We invite you to come meet us!

PIPA
R\TBW
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Störf við 
Rannsóknasetur

í kerfislíffræði
nnnnn
í kí k

RaRa

Rannsóknasetur í kerfislíffræði við Háskóla 
Íslands vill ráða sem fyrst áhugasama 
nýdoktora, doktorsnema og rannsóknarfólk 
til starfa á sviði lífupplýsingatækni, reikni-
legrar líffræði, lífefnafræði, frumulíffræði 
og sérhæfðrar vinnu við frumuræktanir.

Rannsóknasetur í kerfislíffræði er 
þverfræðilegt samstarf milli 
Heilbrigðisvísinda- og Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. 
Kerfislíffræði (systems biology) er nýtt og 
ört vaxandi fræðasvið sem felur í sér 
kerfisbundnar rannsóknir á flóknum 
líffræðilegum ferlum, oftast með því að 
tengja saman ólíkar upplýsingar með 
notkun stærðfræðilíkana. Kerfislíffræði 
tengir saman rannsóknir í verkfræði, 
læknisfræði og náttúruvísindum.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður 
Brynjólfsson prófessor, sb@hi.is, 525 4641.

Upplýsingar um störfin eru einnig á 
vefsvæði Rannsóknaseturs í kerfislíffræði, 
systemsbiology.hi.is.

Umsóknum skal skila á veffangið: 
starfsumsoknir@hi.is, fyrir 24. janúar.
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TEYMI VERKEFNASTJÓRA 
 OG SÉRFRÆÐINGA

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á 
við krefjandi starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

Össur leitar að metnaðargjörnum og 
skipulögðum einstaklingum til að taka þátt 
í uppbyggingu nýs sérfræðiteymis. Teymið 
mun vinna að samræmingu á ferlum innan 
allra dótturfélaga Össurar. Um er að ræða 
krefjandi verkefni unnin í nánu samstarfi  við 
starfsmenn annarra sviða og starfsstöðva víða 
um heim.

starfssvið
 Verkefnastjórnun
 Umsjón með hópavinnu
 Ferlagreining
 Val á hugbúnaðarlausnum 
 Umsjón með innleiðingu á samræmdum 

 ferlum í viðskiptahugbúnaði í samstarfi  
 við upplýsingatæknisvið

hæfniskröfur
 Háskólapróf
 Amk 5 ára starfsreynsla 
 Þekking á Microsoft Dynamics 

 Nav eða öðrum ERP kerfum 
 Reynsla af gerð fl æðirita og 

 ferlagreiningum mikill kostur
 Reynsla af verkefnastjórnun
 Leiðtogahæfi leikar
 Mjög góð enskukunnátta

Umsókn skal berast í gegnum www.ossur.is
fyrir 25.janúar 2011. Nánari upplýsingar veitir 
starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og 
stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1800 manns í 15 
löndum. Gildi fyrirtækisins eru Heiðarleiki – Hagsýni – 
Hugrekki.

Össur hf. i Grjóthálsi 5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com

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

Starfssvið
Sérfræðingurinn er staðgengill deildarstjóra. Í starfinu 
felst m.a. að leiðbeina, tryggja og hafa eftirlit með að 
umsækjendur um skírteini og þjálfunar- og kennsluleyfi 
uppfylli gildandi reglugerðarkröfur.  Viðkomandi ber 
ábyrgð á gerð og hefur umsjón með framkvæmd prófa 
sem stofnunin sér um.

Við leitum að starfsmanni með góða samskiptahæfileika, 
örugga og þægilega framkomu. Hann þarf að sýna 
af sér frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í starfi, 
vera skipulagður og agaður í verkum sínum og geta 
unnið undir álagi. Launakjör taka mið af viðeigandi 
kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. í lögfræði, eða 

veruleg reynsla af þjálfun einstaklinga í flugi er skilyrði.
• Áhugi á flugmálum er nauðsynlegur og æskilegt er að 

viðkomandi hafi einnig flugtengda menntun.
• Hæfileiki til að túlka, útskýra og setja fram með skýrum 

hætti reglugerðarkröfur.
• Áhugi á og hæfileiki til að tileinka sér kröfur um gæða- 

og öryggisstjórnunarkerfi.
• Góð tölvuþekking og skipulagshæfileikar.
• Mjög góð tök á íslensku og ensku.

Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun með u.þ.b. 40 starfsmenn. Hlutverk Flugmálastjórnar er að 
fara með stjórnsýslu á sviði flugmála innanlands og á alþjóðavettvangi, hafa eftirlit með hvers konar 
flugstarfsemi á vegum íslenskra aðila til að tryggja öryggi í flugi innanlands og utan. Flugmálastjórn 
leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa.

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir, 
elisabet@hagvangur.is

Rannveig Jóna Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is  

Umsóknarfrestur er til og 
með 31. janúar nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is 

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Umsóknir geta gilt í allt 
að sex mánuði. Flugmálastjórn 
áskilur sér rétt til þess að hafna 
öllum umsóknum.

Flugmálastjórn Íslands óskar eftir að ráða 
sérfræðing í þjálfunar- og skírteinadeild 
Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf hjá Flugmálastjórn þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. 

Eftirlitsmenn 
með framleiðendum sjávarafurða 
Matvælastofnun óskar eftir að ráða tvo starfsmenn í fullt starf 
við eftirlit með framleiðslu sjávarafurða. Starfsstöð þessara 
starfsmanna verður á Sauðárkróki.
Starfsmennirnir munu heyra undir skrifstofu matvælaöryggis og 
neytendamála sem að öðru leyti hefur aðsetur í aðalskrifstofu 
MAST á Selfossi.
Matvælastofnun mun frá 1. mars 2011 taka yfir allt eftirlit með 
framleiðendum sjávarafurða sem að hluta til hefur verið í hön-
dum faggiltra skoðunarstofa. Starfið mun útheimta umtalsverð 
ferðalög innanlands. 

Helstu verkefni:
• Skoðanir hjá leyfishöfum, þ.e. landvinnslum, vinnslu-, frysti- 
 og öðrum fiskiskipum
• Úttektir á innra eftirliti (HACCP) hjá leyfishöfum
• Eftirlit með löndunaraðstöðu og aflameðferð
• Þátttaka í úttektum vegna leyfisumsókna
• Þátttaka í aðgerðum vegna samræmingar eftirlits
• Samskipti við leyfishafa
• Skýrslugerð og frágangur gagna í gagnagrunn
• Önnur verkefni sem starfsmanni eru falin

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða önnur framhaldsmenntun sem nýtist 
 í starfi.
• Reynsla á sviði eftirlits með framleiðslu sjávarafurða byggt á  
 HACCP aðferðafræðinni
• Þekking á lögum og gerðum EES um matvæli og fóður 
 er kostur
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góðir skipulagshæfileikar
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Örn Hansson 
(sigurdur.hansson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson 
(hafsteinn.hannesson@mast.is) og í síma 530-4800. Umsóknum 
ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal 
skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum 
“Eftirlitsmaður–Sauðárkrókur” eða með tölvupósti á 
mast@mast.is en umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2011. 
Öllum umsóknum verður svarað. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi opinberra starfsmanna. Nánari upplýsingar um 
stofnunina er hægt að nálgast á vefsíðu hennar, www.mast.is.

Auglýsingasími
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SKÓLASKRIFSTOFA HAFNARFJARÐAR

LAUSAR STÖÐUR Í 
LEIKSKÓLANUM ÁLFASTEINI

 
Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is) 
Leikskólakennarar eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun óskast nú þegar 
Matreiðslumeistari / matráður

Allar upplýsingar um störfin gefur leikskólastjóri 
viðkomandi skóla. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
störfin. 
 
Fræðslustjórinn í Hafnarfirði 

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Starfssvið 
Notendaþjónusta og kerfisumsjón

Uppsetning og þjónusta á vélbúnaði

Sjá um viðhald, rekstur og eftirlit 
með tölvutengingum ÍLS 

Samskipti við birgja og þjónustuaðila 

Umsjón og rekstur á Windows netþjónum 

Menntunar- og hæfniskröfur 
Kerfisfræðingur eða önnur tölvumenntun 

Góð kunnátta á IIS, Active Directory 
og Exchange server 

Þekking á Cisco og VMware er kostur 

Góð þekking á Microsoft Office og öðrum 
hugbúnaði frá Microsoft 

Microsoft gráður eru kostur 

Kerfisfræðingur

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Talent ráðninga www.talent.is. 
Upplýsingar um starfið veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent ráðningum í síma 552 1600, lind@talent.is.

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2011.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða kerfisfræðing til starfa.  
Viðkomandi mun starfa á upplýsinga- og tæknisviði og aðstoða
kerfisstjóra sjóðsins í fjölbreyttum verkefnum.   

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála 
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að f jármunum verði 
sérstaklega varið til þess að auka möguleika 
fólks til að eignast og leigja húsnæði á við- 
ráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.        

Störf 
í Evrópu
www.eures.is

Störf 
í Evrópu
www.eures.is

HAGFRÆÐINGUR 
Í HAGDEILD ASÍ

Hagdeildin fæst m.a. við rannsóknir og ráðgjöf á sviði kjara- og efnahagsmála auk ýmissa 

úttekta og tillögugerðar vegna vinnu samtakanna að velferðar-, skatta-, verðlags- og 

atvinnumálum.  ASÍ leggur áherslu á að umsækjandi hafi faglegan metnað, sýni frumkvæði 

og geti starfað sjálfstætt en eigi jafnframt auðvelt með að vinna í teymi. Hann sé fær í 

mannlegum samskiptum og eigi auðvelt með að tjá sig í ræðu og riti.

Alþýðusamband Íslands er stærsta fjöldahreyfing launafólks á landinu. Um tveir þriðju hlutar launamanna í skipulögðum 
samtökum á Íslandi eru í ASÍ. Alþýðusambandið berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um réttindi þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf í 
hagfræði og/eða viðskiptafræði. Þekking 
á þjóðhagfræði og þjóðhagslíkanagerð er 
æskileg og framhaldsmenntun er kostur. 
Umsækjandi þarf að hafa gott vald á ensku 
og einu Norðurlandamáli. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf sendist ASÍ, Sætúni 1, 105 Reykjavík, merkt 
„hagfræðingur“ fyrir 28. janúar 2011.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Unnið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafur 
Darri Andrason á oda@asi.is og Eyrún Björk 
Valsdóttir á eyrun@asi.is 

ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS LEITAR AÐ METNAÐAR-
FULLUM HAGFRÆÐINGI Í HAGDEILD ASÍ
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Hagkaup óskar eftir að ráða starfsfólk. 
Um er að ræða 100% störf í matvörudeild Hagkaups í Garðabæ.
Í boði eru skemmtileg og fjölbreytt störf í grænmetisdeild, mjólkurtorgi og 
áfyllingu.

Allar nánari upplýsingar veitir Trausti Reynisson verslunarstjóri á staðnum 
eða í síma 563 5000. Áhugasamir geta einnig sent póst á trausti@hagkaup.is

•  Við leitum að fólki til starfa sem hefur áhuga á að vaxa og dafna 
    með okkur. 
•  Hagkaup leggur mikla áherslu á þjónustulund, áreiðanleika 
    og frumkvæði. 
•  Æskilegt er að umsækjandi sé reyklaus og hafi gott vald á íslensku.

STARFSFÓLK 
Í GARÐABÆ

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður íslenskum heimilum 
breitt úrval af vörum til daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem 
fatnaði, húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

AMMA ÓSKAST
Fjölskylda í 104 óskar eftir traustri og barngóðri konu 
til að aðstoða við heimilisstörf og barnapössun. 
Þarf að hafa bílpróf. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
abp@simnet.is 
Nánari upplýsingar veittar í síma 896 5960.

Hæfniskröfur: 

Hæfniskröfur: 

Starfssvið:

Starfssvið:

Við leitum að hug- og verkviti

www.marel.com/jobs

www.marel.com/jobs

www.marel.com

Þjónustumaður

Starfsmaður í flutningadeild

Kaffihús í Salahverfi
Mömmukaffi óskar eftir öflugum starfskrafti 

með mikla þjónustulund í 80–100% starf. 
Starfið felur í sér allt sem gera þarf 

á kaffihúsi s.s. afgreiða, þjóna og þrífa.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu eða menntun 
sem hentar og sé umfram allt tilbúinn að ganga

í öll störf á litlum vinnustað.
Vinnutíminn er 10 –19 þrjá/fjóra daga vikunnar

og þar af er unnið aðra hverja helgi. 
Sendið umsóknir á mommukaffi@gmail.com

Búðakór 1 – við hliðina á Samkaup
Opið alla daga 10-18
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Icelandic 
Meteorological Office

stofnana hefur Veðurstofa Íslands umfangsmeira hlutverk í vöktun 
og rannsóknum en forverar hennar, m.a. tengdum náttúruvá, 
loftslags- og vatnafarsrannsóknum.

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 

Veðurfræðingur

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann í starf 
á Eftirlits- og spásviði Veðurstofu Íslands.

Veðurratsjár-
sérfræðingur
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann í starf 
á Eftirlits- og spásviði Veðurstofu Íslands.

Starfssvið
Leiðandi hlutverk í eftirliti 
með eldgosmekki.
Leiða samskipti 
við alþjóðlegar 
ráðgjafarmiðstöðvar um 
gjóskudreifingu (Volcanic Ash 
Advisory Centres, VAACs).
Eftirlit og og viðvaranir vegna 
öskudreifingar og öskufoks.
Þróun aðferða til að skila 
bættum upplýsingum fyrir 
gjóskudreifingarlíkön.
Líkanaþróun og uppbygging 
þekkingar um lofthjúpinn 
og samverkun lofthjúps og 
gosmakkar.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði 
veðurfræði eða sambærileg 
menntun.
Framhaldsmenntun í 
veðurfræði eða tengdum 
greinum nauðsynleg.
Greiningarhæfni og hæfni 
til að miðla upplýsingum.
Skipulagshæfni og 
nákvæmni.
Hæfni í mannlegum 

samskiptum.
Frumkvæði.
Hæfni til að vinna sjálfstætt.
Góð enskukunnátta.

Starfssvið
Mótun áætlana um vöktun 
eldfjalla með veðursjám 
m.t.t. eldgosaösku í lofthjúpi 
jarðar.
Þátttaka í þróun  
hugbúnaðarlausna til að 
greina ösku, kornastærð og 
óróa í gosmekki.
Þátttaka í rannsóknar-
verkefnum og þróun á sviði 
eftirlits með eldgosaösku. 
Kynningarstarf innanlands 
og erlendis á niðurstöðum 
eftirlits og rannsókna.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði 
raunvísinda eða verkfræði.
Framhaldsmenntun á sviði 
raunvísinda eða verkfræði 
æskileg.
Farsæl reynsla sem nýtist 
í starfi.
Greiningarhæfni og hæfni 
til að miðla upplýsingum.
Skipulagshæfni og 
nákvæmni.
Hæfni í mannlegum 
samskiptum.
Frumkvæði.
Hæfni til að vinna sjálfstætt.
Góð enskukunnátta.

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Theodór Freyr Hervarsson Borgar Ævar Axelsson
framvæmdastjóri mannauðsstjóri
Eftirlits- og spásvið borgar@vedur.is
teddi@vedur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2011

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  viðeigandi starfi.

Á Eftirlits- og spásviði  starfa u.þ.b. 35 starfsmenn.  Um er að ræða 
ný og spennandi störf hjá stofnuninni sem krefjast verulegrar 
samvinnu við innlenda og erlenda samstarfsaðila. 

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

www.vedur.is 522 60 00

ATVINNA
Starfsmaður hjá Bláskógaveitu

 
Laust er til umsóknar starf hjá Bláskógaveitu, Bláskóga-
byggð.  Um er að ræða hlutastarf (um 60%) og er æskilegt 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Bláskógaveita er 
staðsett í sveitarfélaginu Bláskógabyggð, sem jafnframt er 
eigandi veitunnar.  Bláskógabyggð er staðsett í uppsveitum 
Árnessýslu og nær yfir Biskupstungur, Laugardal og 
Þingvallasveit.

Starfslýsing:     
• Vinna við almennan rekstur Bláskógaveitu undir 
 verkstjórn veitustjóra og veitustjórn
• Vinna við viðhaldsverkefni og nýframkvæmdir 
 veitumannvirkja
• Aðstoð við gerð verk- og kostnaðaráætlana vegna  
 viðhaldsverkefna og nýframkvæmda
• Aðstoð við gerð útboðsgagna vegna viðhaldsverkefna 
 og nýframkvæmda
• Gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana í samstarfi við 
 veitustjóra og veitustjórn
• Sjá um uppsetningu og viðhald á viðhaldsbókhaldi 
 veitunnar
• Dagleg samskipti við viðskiptavini og starfsmenn 
 sveitarfélags
• Sjá um aflestur á mælum hitaveitu í samráði við 
 veitustjóra
• Önnur verkefni sem starfsmanni er falið af veitustjórn 
 eða veitustjóra.

Kröfur til menntunar og reynslu:   
• Iðnaðarmenntun og/eða tæknimenntun er æskileg 
• Reynsla og/ eða innsýn í stjórnsýslu sveitarfélaga er 
 æskileg   
• Reynsla í stjórnun og mannaforráðum er æskileg  
 
Kröfur til persónulegra þátta:   
• Reynsla við tölvuvinnslu, s.s. við almennan notenda-
 hugbúnað, bókhaldskerfi og veitukerfi, er æskileg
• Nákvæmni og skilvirkni í starfi   
• Samskiptahæfni   

Kröfur er varða reynslu við sambærileg verkefni og sem 
starfið felur í sér: 
• Starfsreynsla við verklegar framkvæmdir   
 
• Reynsla við gerð verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlana
• Reynsla í mannlegum samskiptum þar sem áhersla er  
 lögð á góða þjónustu 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Skriflegar umsóknir 
sendist skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, 801 Selfoss, 
fyrir 28. janúar  2011.
 
Nánari upplýsingar veitir Benedikt Skúlason, veitustjóri 
Bláskógaveitu, í síma 893-3661 eða Jóhannes Sveinbjörns-
son formaður veitustjórnar í síma 862-4503.
Bláskógabyggð, Aratungu, 801 Selfoss.  
Heimasíða: www.blaskogabyggd.is 
Tölvupóstur: blaskogabyggd@blaskogabyggd.is

Starfsmaður óskast
Framsækin tískuvöruverslun sem selur 
kvenfatnað í Reykjavík óskar að ráða 

til sín starfskraft sem fyrst 

Starfið felur m.a í sér almennan rekstur 
verslunar, afgreiðsla í verslun, umsjón með fram-

stillingu á vörum, verðmerkingar, umsjón með 
hreinlæti í verslun og vaktaskipulag.

Verslunin er ört vaxandi og leitar því að starfs-
manni sem sýnir frumkvæði, vinnusemi, ábyrgð 
og reglusemi, jákvæðni, skipulagningu, heiðar-

leika, eigi gott með að sýna gott 
fordæmi og hefur jafnframt mikinn áhuga á tísku. 

Reynsla æskileg. Viðkomandi þarf að vera eldri en 
25 ára. Verslunin er opin frá 11.00  til 19.00 alla 
virka daga og á laugardögum frá 12.00 til 17.00. 

Áhugasamir sendi umsókn/ ferilskrá með mynd á 
prada@simnet.is fyrir 20. jan 2011.
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Það er

800 7000 – siminn.is

Víðnetsþjónusta Símans
Síminn leitar að starfsmanni í víðnetsþjónustu sem er hópur innan 
fyrirtækjasviðs Símans.

Helstu verkefni:

• Víðnetsþjónusta Símans hefur umsjón með 
netbúnaði fyrirtækja sem eru í rekstri hjá 
Símanum

• Víðnetsþjónustan sér um uppsetningu 
og umsjón með neteftirlitskerfum á 
fyrirtækjamarkaði

• Hópurinn sinnir einnig ráðgjafarhlutverki 
við innri og ytri viðskiptavini vegna netkerfa

Umsóknarfrestur er til 26. janúar 2011
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.
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Hæfniskröfur:

Nauðsynlegt er að viðkomandi eigi auðvelt með að 
tileinka sér nýja hluti og að vinna einn eða í hópi.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi:

• Áralanga reynslu af netkerfum og hafi lokið       
prófum, t.d. CCNA, CCNP eða CCIP

• Verk- eða tæknifræðigráða er kostur en ekki skilyrði

• Góða tölvuþekkingu, einkum Linux og Unix en einnig 
Visio, Powerpoint, Excel og slíkt

• Reynsla af forritun er kostur en ekki skilyrði

• Góða samskiptahæfni og getu til að sýna frumkvæðiGildi Símans

 eru traust, heilindi,

 lipurð, einfaldleiki

 og eldmóður

Spkef sparisjóður byggir á gamalli hefð en horfir til framtíðar, til hagsbóta 
fyrir það samfélag sem hann starfar í. Hjá sparisjóðnum starfar öflugur 
hópur fólks sem leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum 
framúrskarandi þjónustu.
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Meennn tunar- og hæfnnisiskröfuru :

 H HHHásásásásáskókókókók lalalallal memememememennnnnnnnnnntututttututunnnnnn ererererererr ss ss sssskikikikikkk lylylylyyyrðrðrðrððrðrðrðiiiiiiii
 FFFF Frarararaamhmhmhmhm alalalala dsdsdsdsdsnánánánánámmmmm ááááá svsvsvsvvviðiðiððiððiiiiii mamamamamannnnnnnnnnnnnnnauauauauauauauuuauuðsðsðsðsðsðsðsðð mámámámámámáálalalalalalaa e e e e e eeerrrrr æsæsæsæsæsæsskikikikkikikikikikikk leleleleleleellll gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtttg
 RRReyeyeynssnslalaalaa aaaaafffff stststststjójójójójórnrnrnrnrnunununnnn o o oooogggg mamamamamannnnnnnnnnafafafafafafforororororrrrrrárárárárárár ðuðuðuðuðuðummmmmmmmm skskskskskiliililillyryryryryryry ðiðiðiðiðiðiðiðði
 R Reyeynsnslaaa a aaffff gægægægægæðaðaðaðaða-- ogogogogog ö ööööryryryryyggggggggg isisisisismámámámámálulululuuummmmm æsæsæsæsæskikikkikik leleleeegggggggggg
 RReyeynsnslala a aff áæáætltt ananagaggagagerereree ðððð ogogogogog g g gggrerereeeinininininininingagagagarvrvrvrvrrvininininnunununu æ æ æ ææskskskskskilililililegegegegg
 M Mjöjögg gógóðð fæfærnrnii íí mamamannnnn lelegugugug mmmm sasassasamsmsmmsm kikikik ptptptptptumumumum
 G Góðóð sskikipupulalagsgshæhæfnfni,i, ssjájálflfststæðæððiii ííí ststarararfifififi ogogogoo  öööööguguguguguððððð viviviviv nnnnnnnnnnubububuubrörörörögðgðgðgðgð

FuFullllumum t trúrúnanaðiði e err heheititiðið o ogg ölöllulumm umumsósóknknumum v vererðuðurrr svsvs araraðaðað þ þegeggararrar ááá á ákvkvkvkvkvörörörörörðuðuðuðunnnnn umumuumum
ráðnðniningugu lligiggugurr fyfyririr.r. F Fororststöðöðumumaðaðurur h hefefurur aaðsðseteturur í í R Reyeykjkjananesesbæbæ.

Upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir (k( atrir n@hahagvgvanangugur.r.isis))
og Rannveig J. Haraldsdóttir (r( ana nvnveieig@g@hahagvgvanangugur.r.isis))
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvgvangur.isis
Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.
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NOREGUR KALLAR
AM DIRECT AS  starfsmannaleiga verður 
með kynningu á Grand Hótel Sigtúni 38 
Reykjavik þriðjudaginn 25. janúar nk. 

frá kl. 11:00 – 16:00

Við eru að leita eftir :
- Mönnum til að sjá um viðhald og viðgerðir á  
 fiskvinnsluvélum.
- Verk- og tæknifræðingum í byggingariðnaði
- Iðnmenntuðu fólki í byggingar og framleiðsluiðnaði.

Hægt er að panta viðtöl frá kl. 14 .00 mánudaginn 
24. Janúar í síma 898 0085 eða á netfangi 
tynes@simnet.is
Þar eru einnig veittar upplýsingar alla virka daga milli 
kl. 10 – 17.
AM DIRECT AS, Molde Noregi

Dalvíkurbyggð

Ert þú rétta manneskjan fyrir okkur ?
Leikskólinn Kátakot

Okkur vantar aðstoðarleikskólastjóra á Kátakot sem er 
nýlegur leikskóli fyrir fjögra og fi mm ára börn.

Hæfniskröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Frumkvæði í starfi  og geta til að vinna sjálfstætt
- Góður leiðtogi og hvetur fólk til góðra verka
- Áhugi á fræðslu barna og velferð þeirra
- Hugmyndaríkur og sveigjanlegur
- Tilbúin/n að takast á við nýjar og fjölbreyttar áherslur í  
 nýjum leikskóla

Einnig vantar okkur leikskólakennara, sem eru að auki: 
- Jákvæðir og sveigjanlegir
- Hæfi r í mannlegum samskiptum
- Sýna frumkvæði í starfi  og geta unnið sjálfstætt
- Áhugasamir um fræðslu barna og velferð þeirra

Kátakot er leikskóli fyrir 4 – 5 ára börn. Helstu áherslur 
leikskólans eru hreyfi ng, hollt mataræði, útikennsla, 
leikskólalæsi,stærðfræði, myndsköpun, tónlist og dans. 
Leikskólinn er í góðu samstarfi  við Grunnskóla Dalvíkur-
byggðar.

Umsóknarfrestur er til 22. Janúar 2011.

Upplýsingar veitir Gísli Bjarnason í síma 
4604983/8631329. Umsókn um ferilsskrá skal senda á 
netfangið gisli@dalvikurskoli.is. Móttaka umsókna verður 
staðfest. 
Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa saka-
vottorði ef til ráðningar kemur.

Starf í aðhlynningu aldraðra:
Hjúkrunarheimilið Holtsbúð í Garðabæ óskar eftir 
að ráða starfsfólk í aðhlynningu.

Um er að ræða 50% starf, virka daga kl. 8:30-12:30.  
Viðkomandi þarf að skilja og tala íslensku.
Upplýsingar veitir Vilborg Helgadóttir hjúkrunarfor-
stjóri vilborg@holtsbud.is, sími 535-2200.Lágafellsskóli Mosfellsbæ 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi þar 
sem einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND 
eru höfð að leiðarljósi.

Kennari óskast  strax til starfa vegna veikindaforfalla, 
aðallega til kennslu  tónmenntar í yngstu bekkjum 
skólans. Um er að ræða ríflega 40% starfshlutfall. 

Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Sambands ísl. sveitar-
félaga.

Upplýsingar veita : Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 
5259200 eða 8968230 og Ásta Steina Jónsdóttir, deildar-
stjóri í síma 5259200 og 6920233.
Umsóknir sendist á netföngin og 
johannam@lagafellsskoli.is eða asta@lagafellsskoli.is

| þú ert á góðum stað fjardabyggd.is

StöðvarfjörðurFáskrúðsfjörðurReyðarfjörðurEskifjörðurNorðfjörðurMjóifjörður

Laust starf forstöðumanns 
bókasafnsins í Neskaupstað
Neskaupstaður
Safnastofnun Fjarðabyggðar og Nesskóli auglýsa starf forstöðumanns 
bókasafnsins í Neskaupstað.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk.
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Leikskólinn Fossakot
Leikskólinn Fossakot auglýsir eftir leikskólakennara 
eða öðru uppeldismenntuðu starfsfólki til starfa 
núna eða eftir samkomulagi.

Um er að ræða 2 stöðugildi. Fossakot er einkarekinn 
3ja deilda leikskóli sem opnaði 1997. Fossakot legg-
ur áherslur á skapandi starf, frjálsan leik, jákvæðan 
aga og náttúrutengsl í starfinu. Fossakot er við Fossa-
leyni 4 í Grafarvogi.

Nánari upplýsingar veitir Guðríður Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri í síma 586-1838 og 694-9934. Einnig 
er hægt að sækja um á netfanginu fossakot@alla.is

»

»

»

»

»

»
»
»

»
»
»

Seðlabanki Íslands auglýsir eftir vel menntuðum einstaklingi með þekkingu, frumkvæði og áhuga á bakvinnslu. 
Fjárhagssviðið hefur umsjón með bókhaldi og gerð efnahags- og rekstrarreiknings Seðlabanka Íslands og dótturfélaga. 
Auk þess sinnir fjárhagssvið bakvinnslu bankans og öðrum tilfallandi verkefnum.
Æskilegt er að viðkomandi hafi  þekkingu og reynslu á vettvangi fjárstýringar og greiðslumiðlunar. Nauðsynlegt er að 
viðkomandi hafi  háskólamenntun er nýtist í starfi .  Umsækjandi þarf að hafa gott vald á rituðu máli á íslensku og  ensku. 
Gerð er krafa um reynslu af stjórnunarstörfum og mikla nákvæmni, frumkvæði og öguð vinnubrögð auk góðra sam-
skiptahæfi leika og hæfni til að vinna í hóp.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Hannesdóttir framkvæmdastjóri fjárhagssviðs í síma 569-9600. 
Umsóknum skal skilað fyrir 29. janúar 2011 til rekstrarsviðs Seðlabanka Íslands eða á tölvupóstfangið 
umsoknir@sedlabanki.is

Forstöðumaður bakvinnslu á fjárhagssviði Seðlabanka Íslands

JOB REFERENCE : 01/11

Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years. 

Job title: Director. 

If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may
be offered.

Role description:
The EFTA Surveillance Authority shall recruit a Director to lead its Internal Market Affairs
Directorate.
The Directorate is responsible for the surveillance of the implementation and application
by Iceland, Liechtenstein and Norway of their obligations under the EEA Agreement in the
fields of free movement of goods, persons, services, capital movements and horizontal
policies.

Essential:
l University degree in law, economics or equivalent.
l Extensive relevant experience in a position of responsibility in a Ministry, national

authority, international organisation or comparable body in the public or private sector.
l Management skills. Ability to manage an in ternational professional team of 30 staff.
l Extensive experience in and broad knowledge of the fields for which the Directorate is

responsible. Very good knowledge of the legal framework of the European Union and of
the European Economic Area.

l Good understanding of the legal system, institutions and governments of the EEA EFTA
States.

l Excellent oral and written command of English as well as of German, Icelandic or
Norwegian.

Conditions
The position is placed at grade A6 of the salary scale, starting at € 111.675,48 per year.
Appointments are normally made at Step 1 of a grade. A higher step can be considered on
the basis of the candidate's qualifications and experience. Depending on, inter alia, the
candidate’s family status, allowances and benefits may apply.  Favorable tax conditions
apply.  
Overview of conditions at: 
http://www.eftasurv.int/about-the-authority/vacancies/recruitment-policy.

While its staff members shall normally be nationals of one of the three EFTA States party
to the EEA Agreement, the Authority will also consider other applications, primarily those
of nationals of the other States that are party to the EEA Agreement.

The position will be vacant as of February 2011. 
Deadline for application: 6 February 2011
Interviews: February 2011 

Application must be filled in and sent online at the following address: 
https://jobs.eftasurv.int  

Questions regarding the position may be posed to Mr Per Sanderud, President of the
EFTA Surveillance Authority, on +32 (0) 2 286 18 20

EFTA Surveillance Authority webpage: www.eftasurv.int 

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance with European Economic Area rules in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling them to participate in the European internal
market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those of the European Commission. The Authority is based in Brussels and operates
independently of the EFTA States. The Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States. The Directors report to the College. 

Director
Internal Market Affairs Directorate

Þjónustustjóri í tækniveri
Þjónustustjóri hefur umsjón með daglegum rekstri tæknivers með um 40 starfsmönnum og ber ábyrgð á 
þjónustustiginu gagnvart viðskiptavinum Vodafone. Tækniverið sér um þann hluta þjónustuvers sem svarar fyrir 
netþjónustu, heimasíma og sjónvarpsþjónustu. Um krefjandi stjórnunarstarf er að ræða, sem útheimtir 
leiðtogahæfileika, ótvíræða samskiptahæfileika, og framúrskarandi þjónustulund.

Hæfniskröfur:
 Haldbær reynsla af stjórnunarstörfum 
 Reynsla og þekking á markmiðasetningu
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Þekking í þjónustustjórnun

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sonja M. Scott, sonjas@vodafone.is.
Áhugasamir eru beðnir um að leggja inn umsókn í gegnum vef Vodafone fyrir 24. janúar 2011.

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

Spennandi 
stjórnunarstarf
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Auglýsing um 
Framkvæmdasjóð aldraðra 

Samstarfsnefnd um málefni aldraðra auglýsir eftir 
umsóknum um framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra 
fyrir árið 2011. Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2011. 
Hlutverk Framkvæmdasjóðs aldraðra er að stuðla að 
uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu um allt land. 
Sjóðurinn starfar samkvæmt lögum um málefni aldraðra 
nr. 125/1999 og reglugerð nr. 1/2011. Samstarfsnefnd 
um málefni aldraðra fer með stjórn sjóðsins og gerir 
tillögur til velferðarráðherra um úthlutun úr honum. 
Heimilt er að veita framlag úr Framkvæmdasjóði 
aldraðra til eftirtalinna verkefna. 

1. Bygginga þjónustumiðstöðva aldraðra og 
 dagvista.
2. Bygginga dvalarheimila og sambýla.
3. Bygginga hjúkrunarheimila eða hjúkrunarrýma  
 á öldrunarstofnunum. 
4. Til nauðsynlegra endurbóta og breytinga á 
 húsnæði stofnana sbr. lið 1-3. 
5. Annarra verkefna sem stuðla að uppbyggingu  
 öldrunarþjónustu. 

Við ákvörðun um úthlutun verður höfð hliðsjón af 
stefnu velferðarráðherra í öldrunarmálum einkum 
varðandi fækkun fjölbýla á hjúkrunarheimilum. 
Skilyrði fyrir framlögum til byggingaframkvæmda, 
nauðsynlegra endurbóta og breytinga á húsnæði er að 
framkvæmdir taki mið af viðmiðum velferðarráðuneytis 
um skipulag hjúkrunarheimila. 

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2011. Umsóknum 
skal skila til Velferðarráðuneytisins, Hafnarhúsinu 
v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík, á eyðublöðum sem þar 
fást. Eyðublöðin má einnig nálgast hér:
velferdarraduneyti.is

• Umsókn til nauðsynlegra endurbóta og breytinga  
 á húsnæði.
• Umsókn vegna nýframkvæmda.
• Umsókn um framlag til annarra verkefna en 
 byggingaframkvæmda. 

Ýmis störf í boði á Hótel Höfðabrekku í Mýrdal 
frá vori og fram á haust.

Vantar matreiðslumenn og aðstoðarfólk í eldhús,
þjóna, starfsfólk í gestamóttöku,

veitingasal og herbergjaþrif.

Húsnæði í boði
Áhugasamir sendi umsóknir á hotel@hofdabrekka.is

www.hofdabrekka.is 

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

TRÉSMIÐIR
Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa við 

framkvæmdir hér á landi og erlendis. Sérstaklega er þörf yfir smiði sem 

hafa reynslu af mótauppslætti og eru tilbúnir að starfa erlendis til 

skemmri tíma.

Verkefnisstjóri í aðgerðum gegn einelti
Verkefnisstjórn á vegum fjögurra ráðuneyta um aðgerðir 
gegn einelti auglýsir laust til umsóknar starf verkefnisstjóra. 
Um er að ræða 50% starf til eins árs frá febrúar 2011 í til-
raunaskyni. Verkefnisstjórinn mun vinna fyrir verkefnis-
stjórn um aðgerðir gegn einelti og hafa umsjón með og
fylgja eftir þeim verkefnum sem hún ákveður að skuli fram-
kvæmd, m.a. umsjón með fagráði sem tekur við eineltis-
málum til úrlausnar.

Leitað er að einstaklingi sem er reiðubúinn að takast á við 
krefjandi verkefni, góður í mannlegum samskiptum, skipu-
lagður og vanur að vinna sjálfstætt. Nauðsynlegt er að 
einstaklingurinn hafi víðtæka þekkingu á eineltismálum og 
reynslu af úrlausn eineltismála.

Menntunarskilyrði er háskólapróf í uppeldisfræðum, sál-
fræði, félagsráðgjöf, náms- og starfsráðgjöf eða af öðrum 
sambærilegum sviðum. Enn fremur er lögð áhersla á góða 
færni í ensku og að minnsta kosti einu Norðurlandamáli. 
Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og reynsla af 
störfum á opinberum vettvangi er kostur.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í upphafi árs 
2011. Laun greiðast samkvæmt launakerfi Félags háskóla-
menntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.

Umsóknir ásamt greinargóðum upplýsingum um menntun 
og starfsferil sendist Verkefnisstjórn um einelti, mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, 150 
Reykjavík, merktar: „Verkefnisstjóri gegn einelti“, í síðasta 
lagi þriðjudaginn 2. febrúar 2011.

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna María Eyjólfsdóttir, 
verkefnastjóri, í síma 545 9500 eða í tölvupósti á 
johanna.maria.eyjolfsdottir@mrn.is

Mennta- og menningarmálaráðuneyti
14. janúar 2011

gleraugnaverslun í Smáralind óskar eftir að ráða 

starfsmann í fullt starf 
við sölu- og þjónustu  

Hæfniskröfur:
■ Reynsla af sölu- og þjónustustörfum skilyrði. 
■ Umsækjendur þurfa að hafa náð 25 ára aldri.  
■ Áhugi á tísku og útliti kostur. 
■ Snyrtimennska skilyrði. 
■ Reglusemi og stundvísi skilyrði. 

 
Umsóknir sendist á fannykolbrun@opticalstudio.is 

fyrir 24. janúar 2011. 

w w w . o p t i c a l s t u d i o . i s

Matreiðslumaður óskast 
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund óskar eftir matreiðslu-
manni til starfa. Hann þarf að vera hugmyndaríkur, sam-
starfsfús og viljugur að setja sig inn í óskir heimilisfólks um 
mataræði. 

Viðkomandi mun hafa yfirumsjón með starfsmannahaldi 
eldhússins, gerð matseðla, matreiðslu og  matarinnkaupum 
heimilisins.

Hægt er að sækja um starfið á www.grund.is.  Nánari upp-
lýsingar veitir Júlíus Rafnsson framkvæmdastjóri Grundar í 
síma 5306100 og einnig er hægt að senda honum tölvupóst 
á julius@grund.is

óskar eftir framtíðar starfsmanni
á réttinga og sprautuverkstæði sitt sem 
staðsett er á Akureyri. 

Um er að ræða starf fyrir 
bifreiðasmið eða bifvélavirkja.

                 er vel útbúið réttinga og sprautuverkstæði.
Megin starfsemi CAR-X er bílaréttingar-bílasprautun-
plastviðgerðir-framrúðuskipti.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir berist á car-x@car-x.is með upplýsingum
um menntun og fyrri störf.

Njarðarnesi 8. 603 AkureyriStarfsmaður  
í mötuneyti

Embætti ríkisskattstjóra starfar á landsvísu við úrlausn 
margbreytilegra verkefna. Rík áhersla er lögð á góðan 
vinnustað, þar sem fjölbreyttur hópur samhentra 
starfsmanna sinnir vel lögboðnum verkefnum og þjónustu.

Ríkisskattstjóri leitar að áhugasömum og dugmiklum  
einstaklingi til starfa í mötuneyti embættisins að Laugavegi 
166. Vinnutími er frá kl. 10:30 – 14:00 virka daga.

Starfið felst í framreiðslu matar, uppvaski, frágangi og 
þrifum í eldhúsi undir stjórn yfirmanns í mötuneyti.  
Einnig afleysing yfirmanns þegar þörf er á.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  Fáguð framkoma, þjónustulund, jákvæðni 
og lipurð í mannlegum samskiptum.

  Hæfileiki til að vinna undir álagi.
  Frumkvæði og metnaður til að sýna 

árangur í starfi.
  Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Upplýsingar um starfið gefur Inga Hanna Guðmundsdóttir 
starfsmannastjóri RSK í síma 442 1151.

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2011.

Umsókn skal fylla út á vef embættisins, www.rsk.is  
og láta ferilskrá fylgja með í viðhengi. 

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við SFR.  
Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.


