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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Útibússtjóri 
á Höfn í Hornafirði
Landsbankinn auglýsir starf útibússtjóra í útibúinu á Höfn laust til umsóknar. 
Leitað er að kraftmiklum og drífandi einstaklingi með góða þekkingu 
á fjármálamörkuðum og mikla reynslu af stjórnun til að veita útibúinu forstöðu.

Helstu verkefni

» Yfirumsjón með rekstri útibúsins, 
m.a. hvað varðar arðsemi og 
áhættustjórnun

» Ákvarðanataka er varðar starfsemi 
útibúsins

» Þjónusta og fjármálaráðgjöf til 
einstaklinga, félaga og fyrirtækja

» Virk þátttaka í markaðsstarfi og 
þjónustumálum

» Eftirlit með vanskilum, eftirfylgni og 
ákvarðanataka

Menntunar- og hæfniskröfur

» Háskólamenntun og/eða yfirgrips-
mikil reynsla sem nýtist í starfi

» Reynsla af og mjög góð þekking á 
starfsemi fjármálafyrirtækja

» Hæfni í mannlegum samskiptum

» Frumkvæði og fagmennska í starfi

» Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Berglind 
Ingvarsdóttir Mannauði í síma 
410 7914 eða berglind.ingvarsdottir@
landsbankinn.is og Helgi Teitur 
Helgason, framkvæmdastjóri 
Viðskiptabanka, í síma 410 5601 eða 
helgi.t.helgason@landsbankinn.is.

Umsókn merkt „Útibússtjóri Höfn"  
fyllist út á vef bankans.

Umsóknarfrestur er til og með 27. júní nk.
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Íþróttakennari óskast
Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir íþróttakennara fyrir 
næsta skólaár.

Skólinn hefur lagt áherslu á íþróttakennslu með fleiri 
íþróttatímum en ætlast er til. Þá er skólinn þátttakandi 
í verkefninu heilsueflandi grunnskóli. Mikilvægt er að 
viðkomandi sé áhugasamur og skipulagður. 
Möguleiki er á flutningsstyrk og húsnæðishlunnindum.

Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 861 4256, 
adalbjorn@vopnaskoli.is og aðstoðarskólastjóri  
í síma 848 9768, sirra@vopnaskoli.is

Hefurðu áhuga á að leggja 
mannréttindum barna lið?

Barnaheill – Save the Children á Íslandi leita að ungu og 
hressu fólki til að safna heillavinum á höfuðborgarsvæðinu 
í sumar. Heillavinir styðja við starf samtakanna með 
föstum mánaðarlegum framlögum. Ef þú hefur áhuga 
á fjáröflun í þágu mannréttinda barna, átt auðvelt með 
samskipti og frumkvæði, þá sendu okkur umsókn á 
barnaheill@barnaheill.is, merkta „Mannréttindi barna“ 
fyrir 24. júní nk.

Reykhólahreppur
Við Grunnskólann á Reykhólum er laust hluta-
starf í myndmennt og smíðakennslu. 
Nánari upplýsingar gefur Júlía Guðjónsdóttir, 
skólastjóri í síma 434-7731 eða 
skolastjori@reykholar.is .

Skólastjóri

AKUREYRARBÆR

Hjúkrunardeildarstjóri 
við Öldrunarheimili 

Akureyrar 
Staða hjúkrunardeildarstjóra í Eini- og Grenihlíð á hjúkrunar-
heimilinu Hlíð á Akureyri er laus til umsóknar. 
Um fullt starf er að ræða og æskilegt að starfsmaður geti hafi ð 
störf sem fyrst.
Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og áhugaverð 
starfsemi sem stöðugt er í þróun. Á heimilunum er unnið 
eftir Eden hugmyndafræðinni sem leggur áherslu á sjálfræði, 
aukinn heimilisbrag og lífsgæði íbúanna. 

Helstu verkefni:
•  Hjúkrunardeildarstjóri ber ábyrgð á hjúkrun og umönnun 

íbúa deildanna, daglegum rekstri, áætlanagerð og starfs-
mannahaldi auk þess sem hann sér um þróun og uppbygg-
ingu deildarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Hjúkrunarfræðimenntun.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi  lokið framhaldsnámi í 
 stjórnun, öldrunarhjúkrun eða öðru sambærilegu námi. 
• Reynsla af stjórnun og starfi  í öldrunarþjónustu.
• Áhersla er lögð á jákvæðni, frumkvæði, góða samskipta-
 hæfi leika og lausnamiðun. 
• Einnig er lögð áhersla á skilning og áhuga á þörfum og 
 þjónustu við aldraða.

Nánari upplýsingar um starfi ð er að fi nna á heimasíðu Akureyrar-
bæjar: www.akureyri.is þar sem einnig er sótt um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2011

Spennandi störf við 
Háskólann á Bifröst

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST

Starfssvið

• Kennsla í grunnnámskeiðum 

í markaðsfræði

• Vinna með sviðsstjóra viðskiptasviðs að 

áframhaldandi þróun náms í markaðs-

fræði á grunn- og meistarastigi

• Þátttaka í almennri stjórnun við skólann 

í samræmi við starfshlutfall

• Leiðbeiningar fyrir nemendur í verkefna- 

og ritgerðavinnu

Reynsla og hæfniskröfur

Reynsla  út atvinnulífinu æskileg, sem nýst 

getur við kennslu í markaðsfræði. Sömuleiðis 

reynsla af rannsóknum á háskólastigi og 

almennt af rannsóknum á sviði markaðsfræði. 

• Meistarapróf eða sambærileg menntun

• Reynsla af kennslu á háskólastigi

• Góð enskukunnátta

• Frumkvæði og lipurð í mannlegum 

samskiptum

Háskólakennari í markaðsfræði við Háskólann á Bifröst

Háskólinn á Bifröst óskar eftir að ráða markaðsfræðing til að annast kennslu 
í markaðsfræði við skólann. Um er að ræða lausráðningu í hlutastarf nú með 

möguleika á föstu starfi síðar.

Starfssvið

• Þróun og áframhaldandi uppbygging 

kennslu og rannsókna á sviði lögfræði 

við skólann. BS í viðskiptalögfræði og ML 

gráða í lögfræði. Af sérsviðum má nefna 

vinnurétt auk skatta- og félagaréttar

• Stjórnandi og leiðandi í þróun sviðsins

• Tengsl við innlendar og erlendar stofnanir 

um nám og rannsóknir

• Umsjón með námskeiðum og kennslu 

í lögfræði með aðstoðarrektor

• Kennsla og rannsóknir á sínu sérsviði

Reynsla og hæfniskröfur 

• Reynsla úr atvinnulífi, t.d. lögmennsku, 

er æskileg

• Reynsla af rannsóknum og kennslu 

á háskólastigi er æskileg sem og 

doktorsgráða eða reynsla sem metin er 

til jafns við doktorsgráðu 

• Frumkvæði, forystueiginleikar og lipurð 

í mannlegum samskiptum eru lykilatriði

Sviðsstjóri lagasviðs Háskólans á Bifröst

Háskólinn á Bifröst óskar eftir að ráða sviðsstjóra lögfræðisviðs Háskólans 
á Bifröst í fullt starf. Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn til að taka að sér 

forystuhlutverk í líflegu akademísku umhverfi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um umsækjanda og starfsferils- og ritaskrá sendist til 
Háskólans á Bifröst, 311 Borgarnes, merkt „Markaðsfræði“ eða „Sviðsstjóri“ fyrir 1. júlí nk. 

Umsóknum má einnig skila rafrænt til Jóns Ólafssonar aðstoðarrektors 
á netfangið jonolafs@bifrost.is.



LAUGARDAGUR  11. júní 2011 5

569 5100
skyrr@skyrr.is Velkomin

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

 –
 1

1
-1

1
1

8
  

  

Rekstarstjóra@AK
Hugbúnaðarsérfræðingi@RVK 
– Tvö spennandi störf hjá stærsta (og langskemmtilegasta) UT-fyrirtæki landsins

Hugbúnaðarsérfræðingar
 
Skýrr leitar að öflugum hugbúnaðarsérfræðingum til að vinna 
með mörgum af stærstu fyrirtækjum landsins á sviði 
hugbúnaðargerðar og ráðgjafar í upplýsingatækni. Við bjóðum 
spennandi og skemmtileg verkefni í fjölbreyttu tækniumhverfi. 
Við leitum að nokkrum einstaklingum með reynslu á 
einhverjum eftirtalinna sviða.
     
Æskileg reynsla og þekking
· Skjalastjórnun / skjalavistun
· Reynsla af upplýsingatækni í umhverfi fjármálafyrirtækja
· Ferlagreiningar / kröfugerð
· Verkefnastjórn í stórum verkefnum
· Forritun í .NET umhverfi
· Agile aðferðafræði s.s. SCRUM/Kanban
· Samþætting kerfa
· Forritun veflausna og viðmótsforritun
· Microsoft Dynamics Nav

Nauðsynleg hæfni
· Frumkvæði og dugnaður
· Geta til að takast á við flókin verkefni
· Árangursvilji og þjónustulund
· Sjálfstæði í vinnubrögðum
· Vilji og geta til að vinna sem hluti af liði
· Góð enskukunnátta

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um þessi störf veitir Ægir Már Þórisson, 
mannauðsstjóri Skýrr (aegir.thorisson@skyrr.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 20. júní næstkomandi. 
Tekið er á móti umsóknum á vef Skýrr (www.skyrr.is). 
Fullum trúnaði er heitið. Öllum umsóknum er svarað.

Rekstrarstjóri Skýrr á Akureyri

Skýrr leitar að rekstrarstjóra fyrir skrifstofu Skýrr á Akureyri. 
Sameinað félag Skýrr og EJS rekur 25 manna einingu sem 
þjónustar fjölmörg fyrirtæki á Norðurlandi á sviði hýsingar, 
rekstrarþjónustu og hugbúnaðarráðgjafar. Um er að ræða nýtt 
og spennandi starf sem viðkomandi gefst tækifæri á að móta í 
samráði við aðra stjórnendur félagsins.     
     
Æskileg reynsla og þekking
· 3–5 ára stjórnunarreynsla
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi
· Haldgóð reynsla af því að vinna með upplýsingatækni í rekstri
· Þekking á rekstrarumhverfi fyrirtækja á Norðurlandi

Nauðsynleg hæfni
· Geta til að mynda og viðhalda tengslum við viðskiptavini
· Mikill metnaður og vilji til að ná settum markmiðum
· Hæfni til að hvetja aðra og útdeila verkefnum
· Geta til að skilja þarfir viðskiptavina og koma auga á lausnir
· Miklir samskiptahæfileikar og hæfni til að tjá sig   
 í ræðu og riti
· Góð enskukunnátta 
· Brennandi áhugi á upplýsingatækni

Skýrr: Stórt og næs 
Skýrr er stærsta og skemmtilegasta fyrirtæki landsins í upplýsingatækni. 
Skýrr er jafnframt níunda stærsta UT-fyrirtæki Norðurlanda með tæplega 
1.100 starfsmenn, þar af 600 á Íslandi. Viðskiptavinir skipta tugþúsundum. 
Skýrr er vottað samkvæmt alþjóðlegu 
gæða- og öryggisstöðlunum ISO 9001 
og 27001. 

Fyrirtækið býður atvinnulífinu og 
einstaklingum heildarlausnir á sviði 
hugbúnaðar, vélbúnaðar og rekstrar- 
þjónustu.

Skýrr er jafnréttissinnað, fjölskyldu- 
vænt og hlúir vel að starfsfólki. 
Sveigjanlegur vinnutími, góð laun og 
frábær vinnuaðstaða í boði. Kaffið er 
magnað og maturinn fyrsta flokks. 
Félagslífið er kraftmikið og 
uppákomur tíðar. Það er töff að vera 
nörd.

Ástríða

Starfsfólk Skýrr tæklar 
viðfangsefni sín af forvitni, 
jákvæðni og metnaði. 
Starfsfólk Skýrr er glaðvært 
og hlakkar til að mæta í 
vinnuna.
 

Snerpa

Viðbragðsflýtir, frumkvæði 
og sveigjanleiki einkenna 
starfsfólk Skýrr, sem er alltaf 
á tánum og nálgast öll 
verkefni með þjónustulund í 
fyrirrúmi.
 

 Hæfni

Fagmennska er starfsfólki 
Skýrr í blóð borin. Dugnaður, 
nákvæmni og samviskusemi 
eru í hávegum höfð hjá 
landsliðinu í upplýsingatækni.

Skýrr er að leita að:
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ÁTTU HEIMA Í HÓPI ÖFLUGRA
CISCO SÉRFRÆÐINGA?

Spennandi verkefni eru framundan – gott tækifæri til að öðlast 

sérfræðiþekkingu á Cisco.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ármann Guðjónsson, hópstjóri 

Cisco-hóps, armann@nyherji.is.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál 

og þeim svarað.  

Ef þú hefur áhuga og telur þig hafa tilskilda eiginleika skaltu senda 

inn umsókn ásamt ferilskrá á heimasíðu Nýherja fyrir 22. júní nk.

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni Cisco-hóps:

Cisco-hópur Tæknisviðs Nýherja leitar að metnaðarfullum starfskrafti. 

Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 540 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð. Sérþekking þeirra, metnaður 
og þjónustulund eru forsendur þess að geta skapað viðskiptavinum okkar sérsniðnar og verðmætar lausnir. Með fjárfestingu í 
þekkingu starfsmanna og starfsumhverfi sem einkennist af metnaði, fagmennsku, samvinnu og sveigjanleika kappkostum við 
að skapa frjótt umhverfi fyrir starfsfólk okkar og um leið skapast það forskot sem viðskiptavinir okkar þekkja.

Gnótt, fyrirtækjasvið Ölgerðarinnar óskar eftir að ráða viðskiptastjóra. Gnótt er ein stærsta heildsala landsins á 
fyrirtækjasviði og sérhæfir sig á vörum fyrir matvælaiðnaðinn – bakarí, stóreldhús, kjötvinnslur og salatgerðir.

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtæki landsins á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, flytur inn, dreifir og selur matvæli og sérvöru af ýmsum toga. Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta flokks og að viðskiptavinir 

þess geti gengið að hágæða þjónustu vísri. Aðeins vörumerki sem eru eða hafa möguleika á að verða fremst í sínum flokki eru markaðssett af fyrirtækinu. Höfuðstöðvar Ölgerðarinnar eru að Grjóthálsi 7-11 en einnig 

eru starfsstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum og Ísafirði. Hjá Ölgerðinni starfa tæplega 300 starfsmenn með víðtæka reynslu og þekkingu. Gildi fyrirtækisins eru jákvæðni, áreiðanleiki, hagkvæmni og framsækni. 

Grjóthálsi 7-11     110 Reykjavík     Sími 412 80 00     Fax 412 80 01     olgerdin@olgerdin.is     www.olgerdin.is

VIÐSKIPTASTJÓRI – KJÖTIÐNAÐARMAÐUR / MATVÆLAFRÆÐINGUR

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Menntun í kjötiðn og/eða matvælafræðum
•  A.m.k. 3 ára reynsla af sölu- og/eða markaðsmálum
•  Vöruþekking og þekking á íslenskum markaði
•  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Góð tungumálakunnátta

Starfssvið:
• Viðhald viðskiptasambanda og 
 öflun nýrra viðskiptatengsla
• Eftirfylgni söluáætlana
• Sala til viðskiptavina
• Samskipti við innlenda viðskiptamenn
• Samskipti við erlenda birgja
• Samningagerð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Börkur Edvardsson, 
framkvæmdastjóri Gnóttar í síma 412-8000.

Umsóknir óskast sendar fyrir 16. júní nk. á netfangið 
elisabet.einarsdottir@olgerdin.is eða til Ölgerðarinnar Egill 
Skallagrímsson, Grjóthálsi 7-11, 110 Reykjavík.
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Við leitum að leiðtogum
Orkuveita Reykjavíkur leitar að kraftmiklum einstaklingum til að takast á við ögrandi verkefni í rekstri fyrirtækisins. 

Með skipulags- og áherslubreytingum er nú þörf fyrir leiðtoga í störf framkvæmdastjóra nýs þróunarsviðs og við  

leitum að framúrskarandi fagfólki í störf umhverfisstjóra og öryggisstjóra Orkuveitu Reykjavíkur. Öll störfin krefjast 

sjálfstæðis og ögunar í vinnubrögðum, stjórnunarhæfni, lipurðar í mannlegum samskiptum og frumkvæðis við úrlausn 

viðfangsefna. Í ljósi jafnréttisáætlunar OR eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um þessi störf.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, í síma 516 7707 eða bjarnibj@or.is. Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Hilmar Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og 

Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is. 

Umsóknum skal skilað fyrir 20. júní 2011. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomanda í starfið.

Orkuveita Reykjavíkur er veitufyrirtæki og þjónustufyrirtæki í eigu almennings sem sér um 200.000 notendum fyrir húshitun, drykkjarvatni, rafmagni og fráveitu. Í Orkuveitunni vinnur traustur hópur starfsmanna 

sem hefur lagt hart að sér í ólgusjó síðustu ára.

Grunngildi OR eru virðing, hagsýni, heiðarleiki, eldmóður, traust og sveigjanleiki. www.or.is

Framkvæmdastjóri þróunarsviðs

Þróunarsvið er eitt af fjórum meginsviðum Orkuveitu 

Reykjavíkur. Undir sviðið heyra auðlindarannsóknir, 

kerfisrannsóknir og hermun, forðafræði og 

auðlindavöktun. Sviðið ber ábyrgð á langtímaþróun á 

umfangi og hagkvæmni veitukerfa í samræmi við 

framtíðarsýn Orkuveitunnar og notkunarspár. Sviðið 

annast einnig undirbúning nýframkvæmda, mat á 

umhverfisáhrifum, hönnun og hönnunarstjórn og öflun 

leyfa til framkvæmda vegna veitukerfa. Umsjón með 

nýsköpun og þróun innan Orkuveitunnar er á ábyrgð 

sviðsins. Framkvæmdastjóri þróunarsviðs situr í 

framkvæmdastjórn Orkuveitunnar.

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Háskólamenntun á framhaldsstigi er skilyrði.

• Háskólamenntun á sviði reksturs er æskileg.

• Reynsla af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.

• Reynsla af áætlana- og samningagerð.

• Reynsla af verkefnastjórnun, nýsköpun og þróun. 

Öryggisstjóri

Öryggisstjóri hefur forystu um eflingu öryggis- og 

heilbrigðisvitundar innan Orkuveitu Reykjavíkur. Hann 

ber ábyrgð á innleiðingu „núll-slysa stefnu“ í 

fyrirtækinu, fræðslu stjórnenda og starfsfólks, gerð 

áhættumats verkefna og ferla auk skýrslugerðar og 

eftirfylgni. Öryggisstjóri heyrir undir forstjóra og vinnur 

náið með gæðastjóra að umbótum. 

Menntunar- og hæfnikröfur

• Víðtæk þekking og reynsla af öryggis- 

 og vinnuumhverfismálum.

• Menntun sem nýtist í starfi.

• Leiðtogahæfni.

• Færni í miðlun upplýsinga í ræðu og riti.

Umhverfisstjóri

Umhverfisstjóri hefur forystu um að metnaðarfullri 

umhverfisstefnu Orkuveitu Reykjavíkur sé fylgt í 

hvívetna. Hann hefur umsjón með þróun umhverfismála 

í störfum fyrirtækisins og leiðir umbótaverkefni og 

fræðslu á því sviði. Umhverfisstjóri heyrir undir forstjóra 

og vinnur náið með gæðastjóra. Umhverfisstjóri hefur 

eftirlit með vöktun mikilvægra umhverfisþátta á borð 

við auðlindanýtingu og tilhögun framkvæmda og sér 

um gerð árlegrar umhverfisskýrslu. Umhverfisstjóri er 

talsmaður umhverfismála inn á við og út á við.

Menntunar- og hæfnikröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Framhaldsmenntun í umhverfis- eða 

 náttúruvísindum er æskileg.

• Þekking og reynsla af umhverfisstjórnun er æskileg.

• Færni í miðlun upplýsinga í ræðu og riti.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
einn dómritara og tvo aðstoðarmenn dómara

Ráðið verður í störfin frá og með  
1. september nk. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Nánari 
upplýsingar um starfsemi héraðsdóm-
stólanna má finna á www.domstolar.is 

Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. júní nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Dómritari
Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingi 
sem getur unnið sjálfstætt, er sveigjanlegur og á auðvelt 
með mannleg samskipti.
 
Starfið felur í sér undirbúning þinghalda í þingbók, 
bókun í dómsal, skráningu og frágang málsskjala ásamt 
almennum skrifstofustörfum.
 
• Gerð er krafa um stúdentspróf en háskólapróf er  
   æskilegt. Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
• Dómritari þarf að vera nákvæmur í vinnubrögðum og 
   sýna færni í mannlegum samskiptum.
• Dómritari þarf jafnframt að hafa gott vald á íslenskri 
   tungu og búa yfir góðri tölvukunnáttu (ritvinnslu). 

Laun greiðast til samræmis við ákvæði stofnana-
samnings SFR og dómstólaráðs.

Aðstoðarmaður dómara
Lausar eru tvær stöður löglærðra aðstoðarmanna dómara.

Um er að ræða starf á grundvelli 17.gr. laga nr. 
15/1998 um dómstóla. Til aðstoðar dómurum eru ráðnir 
lögfræðingar sem fullnægja skilyrðum 2.-6. tölul. 2.m.gr. 
sömu laga.

• Aðstoðarmaður dómara þarf að búa yfir  
   skipulagshæfileikum og vera sjálfstæður í starfi, 
   ásamt því að vera sveigjanlegur og sýna færni í 
   mannlegum samskiptum.
• Aðstoðarmaður dómara þarf jafnframt að hafa gott 
   vald á íslenskri tungu og búa yfir góðri tölvukunnáttu.

Laun greiðast til samræmis við ákvæði stofnana-
samnings BHM og dómstólaráðs.
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Reykjalundur, endurhæfi ngarmiðstöð 
SÍBS auglýsir lausa stöðu til umsóknar:

Matartæknir
Reykjalundur endurhæfingarmiðstöð SÍBS óskar eftir 
að ráða matartækni til starfa. Viðkomandi mun starfa 
undir stjórn matreiðslumeistara og þarf að geta sinnt 
afleysingu í hans fjarveru. Um er að ræða fjölbreytt 
starf í góðum hópi starfsmanna og þarf viðkomandi 
að geta hafið störf í ágúst. Krafist er góðrar hæfni í 
mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæðis í 
vinnubrögðum. Vinnutími er virka daga frá kl. 8 til 16.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamning Eflingar og 
fjármálaráðherra. Umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
berast til Guðbjargar Gunnarsdóttur, mannauðsstjóra 
(gudbjorg@reykjalundur.is) fyrir 27. júní.

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Jónsson, 
matreiðslumeistari (chefgunnar@reykjalundur.is)  

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má 
finna á heimasíðunni: www.reykjalundur.is

Auglýst er eftir starfsmanni í fullt starf til að veita 
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar forstöðu.  
Þekkingarmiðstöðinni er ætlað að efl a hreyfi hamlað fólk  til 
sjálfstæðs lífs og útrýma samfélagslegum hindrunum í garð 
þess. Hjá miðstöðinni verður yfi rsýn yfi r þjónustu og aðstoð 
sem auðveldar hreyfi hömluðu fólki að lifa sjálfstæðu lífi  
og taka sjálfstæðar ákvarðanir. Miðstöðin mun einnig veita 
margvíslegar upplýsingar til aðstandenda hreyfi hamlaðra og 
almennings og standa fyrir námskeiðum,  jafningjafræðslu og 
rekstri öfl ugrar heimasíðu. Einnig að efl a þekkingu á málefnum 
hreyfi hamlaðs fólks og annarra fatlaðra og vinna að hugarfars-
breytingu í samfélaginu.

Þekkingarmiðstöðin er nýtt verkefni á vegum Sjálfsbjargar 
landssambands fatlaðra og Sjálfsbjargarheimilsins.  
Á undirbúningstíma þess verða starfsmenn um það bil fjórir 
talsins en fjölgar síðan í aðdraganda opnunar miðstöðvar-
innar á árinu 2012. Gert er ráð fyrir að á hverjum tíma séu 
ávallt nokkrir starfsmanna hreyfi hamlaðir.

Leitað er eftir hæfi leikaríkum forstöðumanni með háskólamen-
ntun eða aðra góða menntun sem nýtist í starfi ð.  Starfsmaður 
þarf að búa yfi r fjölþættum hæfi leikum og reynslu sem nýst 
getur starfi nu.  Gert er ráð fyrir ráðningu hið fyrsta en þó eigi 
síðar en frá hausti komanda.

Helstu kröfur eru:
• Félagsleg sýn og áhugi á málefnum hreyfi hamlaðs fólks.
• Reynsla af stjórnun og rekstri og geta til að leiða 
 nýsköpunarstarf.
• Góðir leiðtogahæfi leikar og færni í mannlegum samskiptum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

Forstöðumaður ber ábyrgð á stefnumótun og þróunarstarfi , 
daglegum rekstri miðstöðvarinnar þar með rekstri öfl ugar 
heimasíðu, starfsmannamálum, kynningarstarfi  og kemur fram 
fyrir hönd miðstöðvarinnar. Forstöðumaðurinn sinnir almennri 
ráðgjöf að hluta.  

Frekari upplýsingar veitir Tryggvi Friðjónsson framkvæmdastjóri 
hjá Sjálfsbjörg í síma 899 0065. Tölvupóstur:  tryggvi@sbh.is. 
 
Nánari upplýsingar um Þekkingarmiðstöðina er að fi nna á 
sjalfsbjorg.is.  Umsóknarfrestur er til 30. júní 2011.  

Umsóknum skal skilað í tölvupósti á framangreint póstfang, 
ásamt með ferilsskrá og greinargerð er lýsir hvers vegna 
umsækjandi sækir um starfi ð og hví hann telur sig til þess 
fallin að gegna því.  

Forstöðumaður
Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar

Hlutverk Sjálfsbjargar er meðal annars; 
að vinna að fullkominni þátttöku og jafnrétti hreyfi hamlaðra 

og annarra fatlaðra, á öllum sviðum þjóðlífsins, með því 
að hafa áhrif á ríkis- og sveitarstjórnir, hagsmunasamtök 

og einstaklinga og með því að vekja áhuga almennings á 
málefnum þeirra með útgáfu og kynningarstarfsemi.

MÚRBÚÐIN  LEITAR 
STARFSMANNA

Múrbúðin óskar eftir að ráða í eftirtalin 
störf.

Sölumaður í verslun á Kletthálsi 7,
framtíðarstarf, leitað er að einstaklingi 25 
ára eða eldri vönum sölumannsstörfum. 
Samviskusemi, þjónustulund, metnaður.

Sölu- og afgreiðslumaður í 
Grófvörudeild,  leitað er að ein-
staklingi með reynslu af þjónustu við 
byggingariðnaðinn. Framtíðarstarf.

Vinna við heimasíðu. Sumarstarf.
Leitað er að einstaklingi með reynslu af 
gerð og uppfærslu heimasíðna. Starfið 
getur verið unnið sem hlutastarf eða 
starf næstu 2-3 mánuði. 

Sölumaður í Flísa & Baðmarkað-
num, um er að ræða hlutastarf, vinnu-
tími á milli 13.30-18.00 og a.m.k einn 
laugardag í mánuði. Frá 1. ágúst eða eftir 
samkomulagi.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar 
á netfangið: ingolfur@murbudin.is 

Mannvit hf.    I   Grensásvegi 1   I   108 Reykjavík   I   s: 422 3000 / f: 422 3001   I   www.mannvit.is

Starfsfólk óskast
Nýir starfsmenn óskast í ö  ugan hóp á Austfjörðum

Mannvit er með um 400 starfsmenn sem sinna  ölbreyttum og kre  andi verkefnum hér á landi og erlendis. 
Fyrirtækið er leiðandi í tækniráðgjöf á Íslandi og stefnir á ö  uga starfsemi á alþjóðamarkaði. Mannvit 
leggur áherslu á fyrsta  okks starfsumhver   þar sem saman fer reynsla, nýsköpun, framsýni og símenntun. 
Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna og viðskiptavina 
verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði. 

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að bæta við starfsmönnum á véla- og 
rafmagnssviði á starfsstöðvum Mannvits á Egilsstöðum og Reyðar  rði.

Starfssvið:  
Hönnunar- og viðhaldsverkefni á véla- 
og rafmagnssviði.

 
Menntunar- og hæfniskröfur

Verk,-tækni,-eða iðnfræðimenntun • 
á véla- eða rafmagnsviði eða 
iðnmenntun sem nýtist í star  . 
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð • 
og hæ  leiki til að starfa í hóp.
Reynsla af sambærilegu star   er • 
kostur.
Góð ensku kunnátta í mæltu og • 
rituðu máli.
Mjög góð tölvukunnátta.• 

Við bjóðum upp á:
Góðan starfsanda• 
Kre  andi verkefni • 
Starfsþjálfun• 
Alþjóðlegt vinnuumhver  • 

Á skrifstofum Mannvits á Egilsstöðum 
og Reyðar  rði starfa um 20 starfsmenn 
með  ölbreyttan bakgrunn og mikla 
reynslu.

Umsóknarfrestur er til og 
með 20. júní nk. 
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu 
Mannvits: www.mannvit.is

Nánari upplýsingar veitir
Auðunn Gunnar Eiríksson í síma 575 4882 
og Elsa Grímsdóttir í síma 422 3047. 

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

vupóst 
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CCP IS HIRING

All positions demand good organizational capabilities, excellent people 

skills, profi ciency in reading and writing English, and the ability to thrive in 

a dynamic environment. 

More information on requirements, and what education/skills are preferable 

for each position, may be found on our webpage: www.ccpgames.com/jobs

Character Concept Artist     

Technical Director

Web Developer

Systems Administrator

Agile Guru/Principal Scrum Master (EVE Online)

German Community Coordinator / Translator    

Game Master - Native Japanese-speaking

Engineering Manager - Core
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Óskum eftir að ráða rafeindavirkja eða tæknimenntaðan aðila 
í vinnu við að þjónusta siglingar- og fiskileitartæki og annan 
tengdan búnað.
Brúin ehf starfar í þjónustu við sjávarútveg og er með starfstöð á 
Akureyri. Óskað er eftir vönum aðila sem getur unnið sjálfstætt og 
í teymi með öðrum.

Nánari upplýsingar veitir Finnur í síma 8945572.
Umsóknir skulu sendar á netfangið finnur@bruin.is fyrir 25. 
júní 2011 eða í pósti á: Brúin ehf. Baldursnesi 4, 603 Akureyri.

RAFEINDAVIRKI

 

Fræðslusvið Hafnarfjarðar
Talmeinafræðingur

Staða talmeinafræðings á Skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðar er laus til umsóknar.  

Meginverkefni: 
• Fagleg forysta í málefnum varðandi málþroska og 
 talmeinaþjónustu barna.
• Greiningar barna í leik- og grunnskólum.
• Ráðgjöf til starfsfólks leik- og grunnskóla.
• Ráðgjöf til foreldra.
• Fræðsla af ýmsu tagi.
• Samskipti við aðrar stofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Prófgráða í talmeinafræðum og löggild starfsréttindi. 
• Reynsla af starfi með börnum æskileg.
• Lipurð í samskiptum og samstarfsvilji.
• Sýni frumkvæði og ábyrgð.

Talmeinafræðingur mun starfa í teymi fagfólks á Skóla-
skrifstofunni sem sinnir margvíslegri sérfræðiþjónustu við 
nemendur í leik- og grunnskólum.

Ráðið verður í starfið frá og með næsta skólaári til eins árs 
með möguleika á framlengingu ráðningar að þeim tíma 
liðnum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Baldursson, 
sviðsstjóri fræðslusviðs í síma 585 5800, 
netfang magnusb@hafnarfjordur.is 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og greinargerð 
um faglegar áherslur í starfi berist Skólaskrifstofu Hafnar-
fjarðar, Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður fyrir 24. júní 2011.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um  stöðuna.  Laun og kjör 
eru samkvæmt samningum viðkomandi stéttafélags.

Sviðsstjóri fræðslusviðs

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. júní.

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. Viðkomandi þarf að 
hafa fullt vald á íslensku máli, jafnt talmáli sem og rituðu máli.

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.

Reiknistofa bankanna auglýsir laus störf
Reiknistofa bankanna er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem 
þjónar bönkum, sparisjóðum, kortafyrirtækjum og öðrum fjármálastofnunum. Reiknistofa 
bankanna er nú hlutafélag og framundan eru spennandi tímar og nýjar áskoranir. 

Sérfræðingur í netöryggismálum á tæknisviði 
Leitað er að öflugum sérfræðingi í netöryggismálum.  
Félagið leggur mikla áherslu á öryggismál, enda skipta  
öryggi og heilleiki gagna viðskiptavini okkar afar miklu máli.  
    
Hlutverk:  
 • Umsjón með skilvirkni og áreiðanleika netvarna 
• Hönnun og uppsetning á nýjum netvörnum
 • Framkvæmd öryggisprófana 
 • Þátttaka í stefnumótun netöryggismála 
 • Þjálfun og ráðgjöf á sviði öryggis í upplýsingatækni jafnt 
     innanhúss sem til viðskiptavina
 • Samskipti við birgja og aðra samstarfsaðila

Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólapróf í tölvunar-, 
verk- eða tæknifræði og umtalsverða starfsreynslu úr umhverfi 
þar sem unnið hefur verið með PCIDSS og ISO 27001.  
Viðkomandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika og geta 
unnið jafnt sjálfstætt sem og í hóp að krefjandi verkefnum.  

Tölvunarfræðingar/kerfisfræðingar
 Til starfa við kerfissetningu og forritun hugbúnaðarkerfa 
Reiknistofunnar, við ný kerfi og endurbætur á eldri kerfum  
bæði í stórtölvu- og dreifðu umhverfi.
 
• Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólapróf í tölvunarfræði 
     eða sambærilega menntun og/eða umtalsverða reynslu við 
     kerfissetningu og forritun
 • Þekking á stórtölvuumhverfi er góður kostur

Upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is
Guðbrandur Jónasson starfsmannastjóri Reiknistofunnar,
gudbrandur@rb.is - Sími: 569-8877

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Reiknistofa bankanna - Kalkofnsvegi 1 - 150 Reykjavík

Almennar kröfur til umsækjenda:
 • Sýna frumkvæði og metnað í starfi
 • Hafa góða samskiptahæfileika
 • Geta unnið undir álagi
 • Gott vald á íslenskri tungu, talmáli og ritmáli

Við sækjumst eftir að fá hæfileikaríka og vel menntaða 
einstaklinga í vinnu og búa þeim gott og frjótt starfsumhverfi.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
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Vistor óskar eftir að ráða áhugasaman starfsmann í krefjandi starf
sölufulltrúa fyrir Astellas á Íslandi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnur Helgadóttir, markaðsstjóri gunnurh@vistor.is s. 824 7160
og Vilborg Gunnarsdóttir, starfsmannastjóri vilborg@vistor.is s. 824 7136. Umsóknarfrestur er til 20. júní 
næstkomandi. Umsóknir og ferilskrár sendist á netfangið starf@vistor.is. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Helstu verkefni:

�

�

�

�

�

�

�

Sala og markaðssetning lyfja, sölukynningar
og fræðslufundir fyrir heilbrigðisstarfsfólk

Samskipti við aðra hagsmunaaðila í
heilbrigðiskerfinu

Þátttaka í þjálfun og ráðstefnum erlendis

Gerð markaðsáætlana og kynningarefnis í
samráði við birgja og markaðsstjóra

Sala og markaðssetning í samræmi við
markmið og áætlanir birgja og deildarinnar

Aðkoma að langtíma stefnumótun um
samskipti við lykilviðskiptavini

Skilja, styðja og hegða sér í samræmi við
markmið og gildi samstæðunnar

Hæfniskröfur:

�

�

�

�

�

�

�

�

Háskólamenntun af heilbrigðissviði

Framhaldsmenntun á sviði viðskipta,
hagfræði eða lýðheilsufræða æskileg

Reynsla af sölu og markaðsmálum
æskileg

Góðir greiningar- og skipulagshæfileikar

Góðir samskiptahæfileikar

Mjög góð kunnátta í ensku og einu
Norðurlandamáli

Mjög góð almenn tölvukunnátta

Reynsla af teymisvinnu æskileg

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði 
markaðssetningar á lyfjum, heilsu-
vörum og dýraheilbrigðisvörum á 
Íslandi. Við erum samstarfsaðili 

fjölmargra alþjóðlegra lyfjafyrirtækja
og veitum þeim þjónustu við

skráningar og sölu- og markaðsmál,
auk þess að hafa milligöngu um 

innflutnings- og dreifingarstarfsemi.
Gildi Vistor eru áreiðanleiki,
hreinskiptni og framsækni!

Ert þú rétta manneskjan?

800 7000 – siminn.is

Viðmótsgóðir og færir forritarar

Umsóknarfrestur er til 20. júní 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.

Gildi Símans eru traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki og eldmóður.
Við höfum þau að leiðarljósi í störfum okkar.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
7

12
9

Umsóknarfre
Upplýsingar í síma 55
á náms- og starfsferl
varðandi allar umsók
rafrænu formi í gegn

Gildi Símans eru tra
Við höfum þau að le

Viðmótsforritun
 
Starfslýsing:
Starfsmenn hugbúnaðarþróunar Símans taka þátt í 
fjölmörgum spennandi hugbúnaðarverkefnum, s.s. fyrir 
snjallsíma (Android/ iPhone), Sjónvarp Símans, NFC, 
Augmented Reality, Ring og margt fleira. Í boði er vinna með 
öflugu teymi sérfræðinga hjá einu af framsæknustu fyrirtækjum 
landsins þar sem beitt er Agile-aðferðum (Scrum).
 
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf og reynsla af vinnumarkaði æskileg
• Reynsla af viðmótsforritun (html, CSS, Javascript), Spring, 
   Java og vefþjónustum
• Brennandi áhugi á tækni er mikill kostur
• Góð samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Forritari og kerfisþróun
 
Starfslýsing:
Starfið felst aðallega í forritunarverkefnum og 
kerfisþróun á stóru hugbúnaðarkerfi. Tengist 
gjaldfærslugögnum, samskiptum ýmissa kerfa og 
stórum gagnasöfnum.
 
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunar- eða verkfræði
• Reynsla af C, C++ og SQL fyrirspurnum æskileg
• Þekking á Unix og Linux æskileg, Perl- og 
   skeljaforritun er kostur
• Viðkomandi verður að eiga auðvelt með að setja sig 
   inn í viðamikil verkefni
 

UT-rekstur og þróun leitar að öflugum sérfræðingum til að takast á við ögrandi 
framtíðarverkefni.
 
UT-rekstur og þróun er deild innan Símans sem vinnur samkvæmt Agile aðferðafræðinni 
og notar Scrum og Kanban í verkefnum sínum. Verkefni deildarinnar eru afar fjölbreytt, 
bæði á sviði innri og ytri starfsemi, og tengjast grunnkerfum (símstöðvar, sjónvarpskerfi, 
viðskiptakerfi) eða vörum og þjónustum Símans.
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n o a t u n . i s

NÓATÚN
ÓSKAR EFTIR
VERSLUNARSTJÓRA!

Við gerum meira fyrir þig

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

og rýrnun 
- Samskipti við birgja 
- Þátttaka í áætlanagerð og   

framkvæmd áætlana 

HÆFNISKRÖFUR:
- Reynsla af matvörumarkaði 

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

verkefni í Outlook, Excel og   
Navision

- Góðir samskiptahæfileikar 
og þjónustulund 

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST
SÆKI UM Á WWW.NOATUN.IS

Umsóknarfrestur er til 21. júní 2011

Næsta innrás: Þjóðhátíð

Starfslýsing:
Ég leita að fólki í áhöfnina til að koma með 
á Þjóðhátíð, vera í stuði með Kapteininum 
og taka þátt í nokkrum uppákomum.
Viðkomandi verður að vera 20 ára eða eldri.
Laun: frítt flug, frítt í Dalinn og frí hressing!

Hæfniskröfur:
Að vera áberandi hress og þora að vera 
í sviðsljósinu.

Umsókn skal ganga frá inn á Facebook-síðu 
Kapteinsins, www.facebook.com/kapteinn1.

Umsóknum verður ekki svarað í síma eða 
með öðrum leiðum en á Facebook.

Sæktu um ef þú þorir!

Kapteinninn
auglýsir
eftir áhöfn

Tónlistarskóli Sandgerðis
Þverflautukennari

Tónlistarskóli Sandgerðis óskar eftir þverflautuken-
nara í u.þ.b. 50% stöðu frá og með 15. ágúst 2011.

Skriflegar umsóknir um menntun og fyrri störf 
sendist til Tónlistarskóla Sandgerðis, Skólastræti, 
245 Sandgerði eða rafrænt, á netfangið tonosand@
sandgerdi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2011.

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri, 
Lilja Hafsteinsdóttir, í síma 420-7520 eða 899-6357.

Tónlistarkennari
Tónlistarskóli Vestur-Húnavatnssýslu óskar eftir að ráða 
tónlistarkennara til starfa skólaárið 2011-2012.

Kennslugreinar eru píanó, strengjahljóðfæri, tré- og málm-
blásturshljóðfæri.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Félags Tónslistarskólakennara.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2011. Umsóknum, sem 
skulu vera skriflegar, ber að skila á skrifstofu Húnaþings vestra, 
Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Nánari upplýsingar 
veitir Elínborg Sigurgeirsdóttir, skólastjóri Tónlistarskóla Vestur-
Húnavatnssýslu í síma 451-2660 & 864-2137 og á netfanginu 
borg@simnet.is

Tónlistarskóli Vestur-Húnavatnssýslu var stofnaður 1969 og hefur 
starfað óslitið síðan. Sl. ár hafa 100-120 nemendur stundað nám 
við skólann og tónlistarkennarar hafa verið 6-8. Stefna tónlist-
arskólans er að bjóða upp á fjölbreytt tónlistarnám og því er 
æskilegt að kennarar skólans séu færir um að kenna á fleiri en 
eitt hljóðfæri. Kennslustaðir eru á Hvammstanga, Laugarbakka 
og Borðeyri. Í Húnaþingi vestra er mjög öflugt og fjölbreytt 
tónlistarlíf.

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveit-
arfélagsins með um 600 íbúa, en íbúar í Húnaþingi vestra eru 
1.120.  Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. 
Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk 
annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing 
vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Skúli Þórðarson,
sveitarstjóri Húnaþings vestra.
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UPPLÝSINGAMIÐLUN 
Listasafn Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
deildarfulltrúa við kynningar- og markaðs-
deild safnsins. Um er að ræða 50% starf, 
sem getur verið sveigjanlegt að einhverju 
leyti. Gert er ráð fyrir að starfsmaður hefji 
störf upp úr miðjum júlí.

Starfið felst í miðlun upplýsinga í gegnum heima-
síðu, fréttabréf og samfélagsmiðla (Facebook, 
Twitter, Flickr, YouTube, Vimeo og Foursquare). 
Einnig er gert ráð fyrir að starfsmaður þrói og 
leiti nýrra leiða í rafrænni miðlun á sýningum 
og viðburðum safnsins og starfi að öðrum þeim 
verkefnum sem heyra undir deildina. 
Umsóknarfrestur er til 20. júní. 

Sjá nánar á heimasíðu safnsins: 
listasafnreykjavikur.is 

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands 
óskar eftir að ráða verkefnastjóra/ráðgjafa 

Hlutverk Atvinnuþróunarfélags Suðurlands er að styðja 
við verkefni sem leiða til eflingar atvinnulífs á Suður-
landi. Starfssvæði félagsins nær frá Lómagnúpi í austri 
að Hellisheiði í vestri. Til að rækta hlutverk sitt veitir 
félagið ráðgjöf og fjárhagslega styrki til áhugaverðra 
verkefna. Félagið leggur áherslu á hraða, gæði og 
vönduð vinnubrögð við úrlausn verkefna. Félagið 
vinnur í nánu samstarfi við einstaklinga, fyrirtæki, 
önnur innlend atvinnuþróunarfélög, opinbera aðila og 
erlenda aðila á sviði byggðaþróunar. 
 
Starfssvið
• Samstarf með fyrirtækjum, einstaklingum og sveitar- 
 félögum að atvinnuþróun og nýsköpun á starfs- 
 svæðinu.
• Gerð rekstrar– og viðskiptaáætlana.
• Almennar úttektir, aðstoð og endurskipulagning á 
 rekstri fyrirtækja.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta–, og/eða hagfræði.
• Góð þekking innsæi og áhugi á atvinnu– og efna 
 hagslífi á landsbyggðinni.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Færni í ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði, framsýni og metnaður.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst nk.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2011 og skal 
umsóknum með upplýsingum um starfsferil og 
menntun skilað til Atvinnuþróunarfélags Suðurlands, 
Austurvegi 56, 800 Selfossi eða að senda þær á 
netfangið iva@sudur.is. Ekki er um sérstök umsóknar-
eyðublöð að ræða. Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veitir Sædís Íva Elíasdóttir, 
framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélagsins í 
síma 480-8210 eða iva@sudur.is

Bæði konur og karlar eru hvött til þess 
að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfsemi félagsins 
er að finna á www.sudur.is

Starf óskast á stór – Reykjavíkursvæðinu

Húsvörður – Rekstrarstjóri

Óska eftir starfi sem húsvörður/rekstrarstjóri, 
hef reynslu af umhirðu fasteigna, eftirliti kerfa, 
smáviðhaldi sem og mati á því sem þarf að 
framkvæma og fl.
Get hafið störf strax.   --  upplýsingar í síma 
8955406 og e-mail: sis6@internet.is

Viðskiptastjóri á 
fyrirtækjasviði
Vodafone leitar að kraftmiklum, framsæknum og þjónustulunduðum 
einstaklingi í stöðu viðskiptastjóra á fyrirtækjasviði.
Í boði er krefjandi og ábyrgðarmikið framtíðarstarf hjá öflugu fyrirtæki. 
Starfið krefst leiðtogahæfileika, sjálfstæðra og faglegra vinnubragða.

Ábyrgðarsvið:

Hæfniskröfur:

Áhugasamir eru hvattir til að leggja inn umsókn á vodafone.is fyrir 
21. júní 2011. Nánari upplýsingar veita Sonja M. Scott 
starfsmannastjóri, sonjas@vodafone.is og Trausti Guðmundsson 
deildarstjóri viðskiptastjórnar, traustig@vodafone.is.

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

UPPLÝSINGAFRÆÐINGUR
VIÐ BÓKASAFN OG UPPLÝSINGAÞJÓNUSTU HR

www.hr.is

Háskólinn í Reykjavík auglýsir eftir upplýsingafræðingi.
Starfið felst í upplýsingaþjónustu, notendafræðslu, kynningum og vinnu við vef.

HÆFNISKRÖFUR

Háskólamenntun í bókasafns- og upplýsingafræði. 
Reynsla af notendafræðslu eða annarri kennslu er kostur.
Mjög góð tölvu- og tungumálakunnátta (íslenska og enska).
Áhugi á rafrænum upplýsingum og vilji til að fylgjast með nýjungum á því sviði.

Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur ánægju af mannlegum samskiptum, sýnir frumkvæði 
og er skipulagður og sjálfstæður í starfi. Starfshlutfall getur verið á bilinu 70–100%.

Umsóknir skal senda á netfangið appl@hr.is fyrir 3. ágúst, merktar viðkomandi starfi og skulu innihalda 
kynningarbréf, starfsferilskrá, mynd og upplýsingar um umsagnaraðila. Nánari upplýsingar veitir Guðrún
Tryggvadóttir, forstöðumaður BUHR (gudrunt@hr.is).

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Bókasafn og upplýsingaþjónusta HR (BUHR) styður við sköpun og miðlun þekkingar við HR. Áhersla er lögð 
á aðgang að gögnum á rafrænu formi og er stefnt að því að aðgangur að rafrænu efni sé sambærilegur við það 
sem best gerist í alþjóðlegu háskólasamfélagi.

Við Háskólann í Reykjavík stunda 3000 nemendur nám í fjórum deildum. Yfir 250 fastir starfsmenn starfa við 
skólann auk fjölda stundakennara. Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka 
samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag, með áherslu á tækni, viðskipti og lög.



11. júní 2011  LAUGARDAGUR14

Lundinn minjagripaverslun leitar að 
sumarstarfsfólki. Umsækjendur þurfa 

að vera  19 ára eða eldri, með góða 
enskukunnáttu og mikla þjónustulund. 

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá með 
mynd á info@geysir.net  fyrir 17.júní

SUMARSTARF Í 
MIÐBÆNUM

H a f n a r s t r æ t i  5  o g  S k ó l a v ö r ð u s t í g  1 0

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn.  
Seðlabankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og hefur með höndum margþætta 
starfsemi í þeim tilgangi. Meginmarkmiðið með stjórn peningamála er stöðugleiki í 
verðlagsmálum. Seðlabankinn á enn fremur að sinna viðfangsefnum sem samrýmast 
hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að 
virku og öruggu fjármálakerfi , þ.m.t. greiðslukerfi  í landinu og við útlönd.   

Helstu verkefni:
• Umsjón með launavinnslu bankans og dótturfélaga
• Þáttaka í ráðningarferlum og nýliðun
• Umsjón með starfslýsingum, starfsmannasamtölum,  
 starfsánægjukönnunum o.fl.
• Skýrslugerð um starfsmannamál
• Utanumhald starfsmannaupplýsinga 
• Utanumhald um stefnur í starfsmannamálum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfi er skilyrði
• Reynsla og þekking á  kjara- og starfsmannamálum   
 er skilyrði
• Þekking af Oracle mannauðs- og launakerfi er kostur
• Færni í Excel og framsetningu á rituðu efni
• Traust, trúnaður og færni í mannlegum samskipt-  
 um eru lykilatriði í fari þess starfsmanns sem ráðinn  
 verður
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður til að ná árangri  
 í starfi

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur í starfsmanna- og launamálum á rekstrarsviði Seðlabanka Íslands

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta H. Bragadóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs, í síma 569-9600. 
Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn 26. júní 
næstkomandi. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á rekstrarsviði bankans. Starfið er tímabundið til eins 
árs með möguleika á fastráðningu. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.  
Rekstrarsvið er fjölmennasta svið bankans. Sviðið annast rekstur og umsýslu eigna og lausafjármuna bankans, 
öryggismál, innkaup, gerð rekstraráætlana og útgjaldaeftirlit. Sviðið annast einnig starfsmannahald bankans og 
launamál og undir það heyra ýmis viðfangsefni sem lúta að innanhússþjónustu, s.s. umbrot og skjalahald.

Laust er til umsóknar starf fulltrúa í 
móttöku Tollstjóra.

Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks 
sem hefur það að markmiði að veita góða og 
skilvirka þjónustu og standa vörð um hagsmuni al-
mennings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símennt-
un starfsmanna, heilsueflingu og góðan aðbúnað.

Starfssvið:
• Móttaka viðskiptavina og gesta.
• Upplýsingagjöf.
• Móttaka pósts, símbréfa, boðsendinga og gagna.
• Skráning og afgreiðsla.
• Umsjón með afgreiðslusal.
• Aðstoð við framkvæmd þjónustukannana.
• Aðstoð við úrlausn verkefna á innheimtu- og 
 tollasviði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða annað sambærilegt nám 
 (eða starfsþjálfun sem jafna má til slíks náms).
• Almenn færni í notkun helstu tölvukerfa við 
 skrifstofustörf.
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlanda- 
 máli og til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti.
• Þjónustuvitund og ríkur þjónustuvilji.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, skipulagsfærni og sjálfstæði í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Rut 
Benediktsdóttir, forstöðumaður þjónustu- og gæða-
mála, í síma 560-0300.

Umsóknarfrestur er til 25. júní nk. Umsókn merkt 
„fulltrúi í móttöku“ ásamt ferilskrá skal senda í 
gegnum tölvupóst: starf@tollur.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að um-
sóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út.

sími: 511 1144
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Okkur vantar öfluga aðila til að takast á við spennandi og krefjandi störf 
hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa öflugum og samhentum 
hópi starfsmanna. 

Hugbúnaðarsérfræðingar
Við leitum að hugmyndaríkum og árangursdrifnum sérfræðingum til að vinna með okkur 
í fjölbreyttum, spennandi og skemmtilegum verkefnum í vefteymi Sjóvá. Ef þú vilt leiða 
þróun stórra SharePoint kerfa ásamt því að vinna að margþættum veflausnum fyrir innri 
og ytri vefi, samþættingu upplýsingakerfa og vinna í skemmtilegu teymi, þá langar okkur 
að eiga við þig orð.   
Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun í tölvunarfræði eða tengdum greinum.
•  Reynsla af .NET forritun, CSS, HTML, WebMethods og vefþjónustum æskileg 
 en ekki skilyrði.
•  Brennandi áhugi og jákvætt hugarfar. 

Kerfisstjóri
Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum einstaklingi í notendaþjónustu, rekstur 
fjölbreytts útstöðvanets og símkerfis, í höfuðstöðvum og út um allt land. 
Hæfniskröfur:
•  Menntun sem nýtist í starfi.
•  Reynsla af staðarneti með Windows útstöðvum, víðnetsþekking æskileg.
•  Brennandi áhugi og jákvætt hugarfar.

Af hverju ekki að slá á þráðinn til okkar?
 
Umsóknarfrestur er til 24. júní 2011. Umsóknir skulu fyllast út í atvinnuumsókn á vef Sjóvá merkt 
„Hugbúnaðarsérfræðingur“ eða „Kerfisstjóri“. Nánari upplýsingar veitir Bergþór Hauksson 
forstöðumaður upplýsingatæknisviðs, bergthor.hauksson@sjova.is, sími 440 2115 og Ágústa 
Bjarnadóttir mannauðsstjóri, agusta.bjarnadottir@sjova.is, sími 440 2323.

Erum við 
að leita 
að þér?

Hlutverk Sjóvá er að tryggja verðmætin í lífi fólks með áherslu á forvarnir. 
Boðið er upp á gott starfsumhverfi fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri 
fyrir hvern og einn til að eflast og þróast í starfi. 

»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

www.matis.is

Matís ohf. Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

422 5000
www.matis.is

Starfið felst í umsjón með rannsóknum og 
efnagreiningum í matvælum og ýmsum öðrum 
efnarannsóknum sem gerðar eru hjá fyrirtækinu.

Matís  er  þekkingarfyrirtæki sem sérhæfir sig  í  mat og líftækni.   Hjá Matís starfa  tæplega 100  manns á  níu  stöðum á l andinu.   Hlutverk  Matís  er  að  efla 
samkeppnishæfni íslenskra afurða og atvinnulífs, bæta lýðheilsu og tryggja matvælaöryggi og sjálfbæra nýtingu umhverfisins með rannsóknum, nýsköpun 
og þjónustu.  Matís hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um öll auglýst störf hjá fyrirtækinu.

Starfssvið

Matís ohf. 

Sérfræðingur

Rannsóknir og efnagreiningar

M.Sc. eða Ph.D. í efnafræði eða skyldum greinum

Hæfniskröfur

Æskilegt er að umsækjendur hafi starfsreynslu við 
rannsóknir með gas-massagreini eða vökva- 
massagreini

Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Lipurð í mannlegum samskiptum

Metnaður til að ná árangri í starfi

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsreynslu, auk meðmæla, skal senda til Matís 
ohf., Vínlandsleið 12, 113 Reykjavík eða á 
netfangið atvinna@matis.is, merkt “Sérfræðingur - 
efnagreiningar”.

óskar eftir að ráða drífandi og duglegan sérfræðing 
til starfa hjá fyrirtækinu í Reykjavík

Umsóknarfrestur er til og með 27. júní nk.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Helga Gunnlaugsdóttir, 
helga.gunnlaugsdottir@matis.is, og í síma 
422-5000.

Leikskólinn Skerjagarður í Skerjafirði!
Er að leita að leikskólakennara eða áhugasömum starfsmanni sem 
sýnir frumkvæði, er jákvæður og hefur brennandi áhuga á að 
vinna með börnum. Leikskólinn er einkarekinn, lítill og heimilis-
legur, tveggja deilda fyrir börn á aldrinum 18. mánaða til 6 ára. Lögð 
er áhersla á faglegt starf, þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín í 
notalegu og öruggu umhverfi. Starfið er laust frá 1. ágúst

Allar nánari uppl. í s. 848 5213 og 822 1919
skerjagardur@skerjagardur.is
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Helstu verkefni forstöðumanns upplýsingatæknideildar

• Ábyrgð og umsjón með rekstri tölvukerfa og aðalsímkerfi bæjarins
• Stjórnun starfsmanna og stefnumótun deildarinnar
• Umsjón með vefumsjónarkerfi og öryggiskerfum
• Uppsetning og rekstur miðlægs búnaðar
• Skipulagning notendaþjónustu, nethögunar og fjarskipta
• Samhæfing tölvumála stofnana bæjarins
• Ráðgjöf um upplýsingatækni við deildir og stofnanir bæjarins
• Umsjón með innkaupum á tölvubúnaði, tölvurekstrarvörum og þjónustu vegna tölvukerfa 

Menntunar og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun í tölvunarfræðum eða sambærilegum greinum er skilyrði
• Reynsla af uppbyggingu á rekstri stórra tölvukerfa nauðsynleg
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg
• Rík áhersla er lögð á þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Páll Magnússon, bæjarritari, 
í síma 570 1500. 
Einungis er hægt að sækja um starfið 
rafrænt á heimasíðu bæjarins, 
www.kopavogur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 

   

  
 

www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Forstöðumaður upplýsingatæknideildar

Undir upplýsingatæknideild 
heyrir rekstur og umsjón 
tölvukerfa Kópavogsbæjar, 
vefumsjón og innkaup 
vél- og hugbúnaðar, sem 
tengist tölvukerfum. Deildin 
ber einnig ábyrgð á rekstri 
og þjónustu við símkerfi 
bæjarins, gagnaflutningum 
að og frá bæjarkerfinu, milli 
stofnana bæjarins og gerð 
fjárhagsáætlana á starfssviði 
deildarinnar.
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 HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR

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

Össur leitar að metnaðargjörnum, jákvæðum og 
skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum 
hópi upplýsingatæknideildar Össurar.

starfssvið
 Greining-, hönnun og forritun 

 hugbúnaðarlausna
 Samþætting upplýsingakerfa
 Almenn forritun í Microsoft umhverfi 

hæfniskröfur
 Háskólamenntun á sviði 

 tölvunarfræði eða verkfræði.
 Mjög góð þekking á .NET og 

 C# forritunarmálinu.
 Þekking á eftirfarandi Microsoft 

 lausnum er kostur:
 SQL Server, BizTalk, SharePoint, BI og CRM
 Mjög góð enskukunnátta

 Hugbúnaðarþróun Össurar fylgir Agile 
 (Scrum) aðferðafræðinni.

Umsókn ásamt fer i lskrá  þar f  að berast 
work@ossur.com fyrir 20. júní næstkomandi. 
Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 
515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og 
stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1700 manns í 
15 löndum. Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - 
Hugrekki.

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

· Símsvörun og móttaka viðskiptavina
· Utanumhald tæknimála og samskipti við tækniaðila
· Aðstoð í bókhaldi
· Reikningagerð
· Ýmis tilfallandi störf

Hæfniskröfur

· Góð almenn tölvukunnátta
· Reynsla og þekking á sviði bókhalds kostur
· Rík hæfni í mannlegum samskiptum
· Nákvæmni og skipulagshæfileikar
· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Virt viðskiptaþjónusta á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða
þjónustulundaðan og metnaðarfullan einstakling til starfa við fjölbreytt skrifstofustarf.

Um fullt starf til framtíðar er að ræða og er vinnutími frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Fjölbreytt skrifstofustarf Vegna aukinna verkefna óskum við eftir vönum járnsmiðum, 
rafsuðumönnum og vélvirkjum til vinnu strax.

Umsókn berist á stalogsuda@stalogsuda.is

Skólaliðar

www.tskoli.is

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, auglýsir eftir 
fólki til að bætast í hóp skólaliða skólans.

Starfssvið skólaliða er f jölbreytt þjónusta við 
nemendur og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er 
að hafa umsjón með viðhaldi og ræstingu, sem og 
að huga að öryggi nemenda og húsnæðis.

Tækniskólinn leitar að einstaklingum af báðum 
kynjum með ríka þjónustulund, dugnað og metnað 
sem geta styrkt góðan hóp við daglegan rekstur 
skólans. Boðið er upp 50 -100 % starf með 
sveigjanlegan vinnutíma og samkeppnishæf laun á 
lifandi vinnustað.

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 20. júní nk.

VIÐ AUGLÝSUM EFTIR 
BIFVÉLAVIRKJA!

Umsóknir sendist á mh@hekla.is

www.tskoli.is

Gott starfsfólk óskast að Tækniskólanum, 
skóla atvinnulífsins.

Þroskaþjálf i og stuðningsfulltrúi
Þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi óskast í hálfa til 
heila stöðu frá 1. ágúst við deild fyrir einhverfa og 
þroskahefta nemendur. Upplýsingar veitir Fjölnir í 
netfangi fa@tskoli.is og í síma 821 5647.
 
Náms- og starfsráðgjaf i
Náms- og starfsráðgjafi óskast í fulla stöðu frá 
1. ágúst. Upplýsingar veitir Guðmundur Páll í 
netfangi gpa@tskoli.is og í síma 822 2348.
 
Kjör samkvæmt samningum viðeigandi 
stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 20. júní.
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is

Starfsfólk 
óskast
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Varmárskóli auglýsir eftir 
kennurum í tímabundna 

ráðningu til eins árs:
Enskukennara á unglingastigi – 29 tímar
Stærðfræðikennara á unglingastigi – 18 tímar
Tónmenntakennara í hlutastarfi til að kenna á 
mið- og unglingastigi – 50%

Þá vantar íslenskukennara í afleysingar á unglingastig 
frá skólabyrjun til 25. október nk. – Um er að ræða 
heila stöðu

Nánari upplýsingar veita skólastýrur Þórhildur Elfarsdóttir 
(thorhildur@varmarskoli.is sími 863-3297 og Þóranna Rósa 
Ólafsdóttir (thoranna@varmarskoli.is )  sími 899-8465

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2011.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Í Varmárskóla fer fram mikið og öflugt þróunarstarf m.a. í 
stærðfræði og útinámi. Á næsta skólaári verður unnið með 
þróunarverkefnið “Varmárskóli – öndvegisskóli í raun-
vísindum og tækni”  Búið er að koma upp útikennslustofu 
í fögru umhverfi Varmárskóla og íþróttaaðstaða er hin 
glæsilegasta.

Við leitum að konum sem körlum, sem hafa ánægju af að 
vinna með börnum og skemmtilegu og faglegu samstarfs-
fólki.

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.:

VIÐ ÆTLUM AÐ RÁÐA STÓRAN HÓP AF HRESSU  

FÓLKI Á ALDRINUM 18-25 ÁRA Í VINNU 

2-4 KVÖLD Í VIKU Í SUMAR. 

OG TALA FRÍTT 

Í GEMSANN 

Í ALLT SUMAR?

 VILTU VINNA ÞÉR 

INN 7.000 KR.  
Á 3 TÍMUM

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL KL. 23:59  

MÁNUD. 13. JÚ
NÍ 2011. S

ÆKTU UM 

NÚNA Á TAL.IS/AUKAVINNA

H
u

g
sa

 s
é

r!

The Travel Consultant works in the Crew Resources Department in Kópavogur, Iceland. e Crew Resources Dehe Crew Resources De
The work is shift work in a pattern of 2-2-3 type of day shifts, equaling 80% work percentage.-2-3 type of day shifts, equaling 80% work per2-2-3 type of day shifts, equaling 80% work perc

You might be the person we are looking for if you consider yourself service minded with very good communication skills. consider yourself service mindedare looking for if you consider yourself service minded with very are looking for if you consider yourself service minded with very g
You have to be a good problem solver and creative in finding solutions for complex travel planning. Our company wouldcreative in finding solutions for complex traoblem solver and creative in finding solutions for complex travel planningoblem solver and creative in finding solutions for complex travel planning
benefit most by finding a who is flexible and knows his/her way around theg an individual who is flexible and knows his/her way around the fare junglee.g an individual who is flexible and knows his/her way around the fare jungle.

Main dutiesses
- Travel plan ht crews and office staff.anning for flight crews and office staff.an

- Issuing f ain tickets. g flight and traing fl
- Comm with crew with regards to travelmunication with crew with regards tomm

arranangements. an

SkillsSk
- Amadeus A thorough knowledge and execution oknowledge and ex tion of the AmAm

his position. system is a requirement, to be consides a requirement, to be nsidered for thithis
- Have previous experience from simve previous experience fr similar jobs. 

- net toBe computer literate and efficientBe computer literate and ef ient using the inteernrn
for the best prices.browse for th

- e fluent in English.Be flue

TRAVEL CONSULTANT

To apply, please visit our website www.primeraair.com and fill out an online application form. The application deadline is 13 of June 2011
and the candidate should preferably be able to start 01 July 2011. 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

Auglýsingasími
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Þeistareykir ehf

Bjarnarflagsvirkjun og 

Þeistareykjavirkjun

Útboðsgögn NAL-60, nr. 20042

Ráðgjafarþjónusta

Landsvirkjun og Þeistareykir ehf. óska eftir 

tilboðum í ráðgjafarþjónustu vegna framkvæmda 

við fyrirhugaða Bjarnarfl agsvirkjun og 

Þeistareykjavirkjun samkvæmt útboðsgögnum 

NAL-60, nr. 20042. Báðar þessar virkjanir verða á 

Norðausturlandi.

Landsvirkjun áformar að byggja 90 MW 

jarðvarmavirkjun í Bjarnarfl agi í Skútustaðahreppi. 

Reiknað er með tveimur 45 MW einingum og er 

gert ráð fyrir að virkjunin verði byggð í tveimur 

þrepum. Fyrirhugað er að virkjunarframkvæmdir 

hefjist á árinu 2012 og ljúki í lok árs 2014.

Þeistareykir ehf. áforma að byggja allt að 200 

MW virkjun á Þeistareykjum í Þingeyjarsveit. 

Í þessu útboði er boðin út ráðgjafarvinna við 

Þeistareykjavirkjun fyrir 90 MW. Reiknað er með 

að setja niður tvær 45 MW vélasamstæður í 

beinu framhaldi hvor af annarri. Fyrirhugað er að 

virkjunarframkvæmdir hefjist á árinu 2012 og ljúki í 

lok árs 2015.

Ráðgjafarverkefninu er skipt upp í eftirfarandi 

verkhluta og verkáfanga: 

Verkhluti 1, Bjarnarfl agsvirkjun, NAL – 60: 

• Fyrsti verkáfangi sem innifelur útboðshönnun  

 fyrir 1. og 2. þrep virkjunarinnar og að fullgera  

 útboðsgögn fyrir 1. þrep virkjunarinnar. 

• Annar verkáfangi sem innifelur endanlega

 hönnun fyrir 1. þrep virkjunarinnar ásamt

 því að aðstoða verkkaupa við eftirlitsvinnu 

 á virkjunarstað. 

• Þriðji verkáfangi sem innifelur að fullgera   

 útboðsgögn og endanlega hönnun fyrir 2. þrep  

 virkjunarinnar ásamt því að aðstoða verkkaupa  

 við eftirlitsvinnu á virkjunarstað. Þessi verkáfangi  

 er valkvæður fyrir verkkaupa.

Verkhluti 2, Þeistareykjavirkjun NAL-60:

• Fyrsti verkáfangi sem innifelur útboðshönnun  

 og að fullgera útboðsgögn fyrir 1. og 2. þrep  

 virkjunarinnar, þ.e. tvær vélasamstæður.

• Annar verkáfangi sem innifelur endanlega

 hönnun fyrir 1. og 2. þrep virkjunarinnar ásamt  

 því að aðstoða verkkaupa við eftirlitsvinnu á  

 virkjunarstað.

Gert er ráð fyrir að vinna við ráðgjafarþjónustuna 

hefjist í september/október 2011 og ljúki í desember 

2015.

Útboðsgögn NAL-60, nr. 20042 verða afhent í 

móttöku Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 

Reykjavík, frá og með fi mmtudeginum 16. júní n.k. 

gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 10.000.- fyrir 

hvert eintak.

Útboðið er svokallað tveggja umslaga útboð en þá 

á bjóðandi að skila inn tveimur umslögum þar sem 

annað umslagið innheldur upplýsingar um nafn og 

hæfi  bjóðanda og hitt inniheldur verðtilboð.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík eigi síðar en kl. 

12.00 þann 9. ágúst 2011 þar sem þau verða opnuð 

sama dag kl. 14.00 og nöfn bjóðenda lesin upp að 

viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Að loknu mati á hæfi  bjóðenda verða verðtilboð 

opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem 

uppfylla kröfur útboðsgagna um hæfi .

Útboð  - málun utanhúss
Húsfélagið Gvendargeisla 44-52 óskar eftir 
tilboðum í viðhaldsmálun utanhúss á gluggum og 
útihurðum (allt hvítt tréverk). Um raðblokkaríbúðir 
er að ræða á þremur hæðum. Óskað er eftir 
ítarlegri útlistun frá tilboðsgjöfum á því hvað felst í 
tilboðinu.
Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2011.
Tilboðum skal skila á netfangið box@frett.is fyrir 
24. júní næstkomandi merkt ,,Útboð-Gvendargeisli”

Stjórn Húsfélagsins Gvendargeisla 44-52.

Embassy – Apartment
The American Embassy, Reykjavik is seeking to lease 
an apartment as of August 1st. 2011 in Reykjavik 
areas 101,107 and 170. Lease period is for 2 – 4 years. 
Required size is 110 – 200 square meters. 
Two bedrooms and 2 bathrooms. 
Please e-mail to: 
www.ReykjavikManagement@state.gov.

Sendiráð – Húsnæði 
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu íbúð frá 
1. Ágúst 2011. Æskileg Stærð 110 – 200 fm á svæðum 
101,107 og 170. Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi. 
Leigutími er 2 – 4 ár. 
Vinsamlegast sendið upplýsingar á netfang 
www.ReykjavikManagement@state.gov.

Útboð

Til leigu

Útboð

Gatnagerð Bláskógabyggð 2011
Sveitarfélagið Bláskógabyggð óskar eftir tilboðum í verkið 
„GATNAGERÐ BLÁSKÓGABYGGÐ 2011“.
Verklok eru 1 október 2011

Helstu magntölur eru:
- Gröftur 4140 m3
- Neðra burðarlag 3035 m3 
- Fráveitulagnir 428  m 

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
þriðjudeginum 14 júní.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Ingibjörgu í síma 412 6900, eða með 
tölvupósti til imba@verksud.is og gefa upp nafn, heimils-
fang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í 
tölvupósti.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Bláskógabyggðar, Félags-
heimilið Aratunga, 801 Reykholti fyrir kl 14:00  fimmtudaginn 
30. júní. 2011, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

   Sveitarstjórinn í Bláskógabyggð

ÚTBOÐ
BLÁSKÓGABYGGÐ

sími: 511 1144



 VIÐ VERÐUM
Á SELFOSSI 

UM HELGINA

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

á bæjar-, fjölskyldu-
og tónlistarhátíðinni

Kótelettan

3.-5. JÚNÍ Sjóarinn síkáti í Grindavík           
               
10.-11. JÚNÍ  Kótelettan á Selfossi     
               
17.-18. JÚNÍ  200 ára afmælishátíð Jóns Sigurðssonar 
 á Hrafnseyri. Íslenskar dægurperlur 
 Helga Björns í Hörpu
 
24.-25. JÚNÍ Sólseturhátíð í Garði. 
              
1.-2. JÚLÍ  Sauðárkrókur
               
8.-9. JÚLÍ  Borgarnes
                               
15.-16. JÚLÍ  Útihátíð Bylgjunnar á Flúðum
               
22.-23. JÚLÍ Franskir dagar á Fáskrúðsfirði      
               

BYLGJULESTIN Í SUMAR

5.-6. ÁGÚST Fiskidagurinn mikli á Dalvík

12.-13. ÁGÚST Blómstrandi dagar í Hveragerði

20. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar á Ingólfstorgi 
 á Menningarnótt í Reykjavík
 
26.-28. ÁGÚST Afmælishátíð Bylgjunnar í hljóðveri  
 Bylgjunnar í Skaftahlíð

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMI GUNN OG SVANSÍ
Á laugardaginn verður Ævintýraeyjan með 
Hemma Gunn og Svansí á Bylgjunni. Boðið 
verður upp á frábær tónlistaratriði og 
uppákomur fyrir alla fjölskylduna. 
Vertu með Bylgjunni og Olís um helgina.

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Grindvíkingum 
frábærar móttökur um síðustu helgi. Um 
þessa helgi er Bylgjulestin á Selfossi; bæjar-, 
fjölskyldu- og tónlistarhátíðinni Kótelettunni.


