
  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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VSÓ Ráðgjöf vill bæta við sig starfsmönnum til að takast á við aukin 
verkefni við hönnun og eftirlit á sviði bygðatækni, einkum:

- Vatns- og fráveitukerfa.
- Gatna og vega.

Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum með verk- 
eða tæknifræðimenntun.  Æskilegt er að viðkomandi hafi starfs-
reynslu, kunnáttu í a.m.k. einu norðurlandamáli og búi yfir lipurð í 
mannlegum samskiptum.  
Í boði eru samkeppnishæf laun,  góð vinnuaðstaða,  góðir vinnu-
félagar og fjölbreytt verkefni.  Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir 
til að starfa í Noregi um lengri eða skemmri tíma.
Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur      
á netfangið helena@vso.is eða í móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir 8. júlí.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958 og 
er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum 
landsins.   Mikil  áhersla  er  lögð  á  fagleg 
vinnubrögð  og  góða þjónustu.  

Hjá VSÓ Ráðgjöf starfa nú um 50 manns við 
alhliða ráðgjöf og hönnun vegna hvers konar 
mannvirkjagerðar. 

Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og þar 
er rekið öflugt starfsmannafélag.

Nánari   upplýsingar  um   VSÓ Ráðgjöf  má 
finna á heimasíðu fyrirtækisins www. vso.is

Verkfræðingar - Tæknifræðingar

Grunn- og Tónskólinn  
á Hólmavík  
 
auglýsir eftirfarandi stöður skólaárið 2011-2012  
lausar til umsóknar: 
 
► 100% staða tungumálakennara  
kennslugreinar danska og enska á mið- og unglinga- 
stigi, með umsjón á unglingastigi. 
 
► 80% staða stuðningsfulltrúa á yngsta stigi. 
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ vegna  
kennarastöðu en samkvæmt kjarasamningum á  
almennum vinnumarkaði vegna starfs stuðningsfulltrúa. 
Ráðning til auglýstra starfa miðast við næsta haust og  
þurfa umsækjendur að hefja störf eigi síðar en 15. ágúst 2011.  

 
Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 4. júlí  2011. 
 
Umsóknum skal skilað til:  
Grunnskólans á Hólmavík 
Skólabraut 20 
510 Hólmavík 

Frekari upplýsingar veita: 
Bjarni Ómar Haraldsson skólastjóri, sími 892-4666.  
Hildur Guðjónsdóttir aðstoðarskólastjóri, sími 661-2010. 
Netfang: skolastjorar@holmavik.is    
Vefur: www.strandabyggd.is/grunnskolinn  
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Framhaldsskólakennari 
í stærðfræði

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
framhaldsskólakennara (sbr. lög nr. 87/2008) í 
stærðfræði.

Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf 
í stærðfræði eða skyldum greinum og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. 
Umsækjandi þarf að geta kennt bæði 
byrjendum og lengra komnum. Launakjör fara 
eftir kjarasamningi framhaldsskólakennara og  
stofnanasamningi MK. 

Umsóknarfrestur er til 30. júní. Ekki þarf að sækja 
um á sérstöku umsóknareyðublaði en  umsókn 
þarf að fylgja afrit af prófskírteini auk yfirlits um 
fyrri störf. Umsókn skal senda til skólameistara 
(margret.fridriksdottir@mk.is).

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu 
www.mk.is. Frekari upplýsingar um starfið 
veita skólameistari, Margrét Friðriksdóttir og 
aðstoðarskólameistari Helgi Kristjánsson í síma 
594 4000. 
 
Skólameistari

Salgssjef
Vår salgssjef gjennom mange år har sagt opp og søker nye 
utfordringer. Vi søker derfor etter hans etterfølger. Salgssjefen vil være 
leder av markeds- og salgsarbeidet internasjonalt. Viktige egenskaper 
vil være å like å omgås folk - være utadvendt, like å jobbe i team, 
relasjonsbygging og kunne lede og strukturere salgsarbeidet.

Salgsingeniør
Vi ekspanderer og vurderer å tilsette salgsingeniør for fast 
ansettelse. Søker må beherske engelsk skriftlig og muntlig. Videre 
vil det være en fordel om søker behersker DAK som verktøy.

For begge stillinger vil det være en del reiseaktivitet, deltakelse 
på messer og kundebesøk nasjonalt og internasjonalt.  Søkere 
bør ha maritim bakgrunn og evne til å jobbe både i team og 
selvstendig er viktige egenskaper.

Den rette søker kan påregne gode lønnsbetingelser.

For mer informasjon ring 
Roger Gjerde, tlf 90 59 23 40, se også våre nettsider www.gjerde.com.

Søknad med CV og referanser 
sendes til rgjerde@gjerde.com innen 15. juli 2011.

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 4. júlí 2011.

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

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða bifreiðastjóra vana akstri hópferðabíla, góð tungu-
málakunnátta æskileg. Einnig óskum við eftir að ráða vana verkstæðismann til að sinna viðhaldi og 
þjónustu við bílaflota fyrirtækisins. Um er að ræða vaktarvinnu. 

Iceland Excursions Allrahanda er alhliða ferðaþjónustufyrirtæki og ferðaskrifstofa í örum vexti. Fyrirtækið 
kappkostar að veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi. Nýjasta þjónusta fyrirtæki-
sins í örum vexti eru áætlunarferðir á milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar. 

Við leitum að drífandi einstaklingum sem vilja verða hluti af skemmtilegum hóp í góðu starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar gefur Rúnar í 
síma: 540-1303 / 660-1303 eða 
netfang: runar@allrahanda.is

Sölufulltrúi - innflutningsfyrirtæki

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-

1225.  Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá.

Ábyrgðarsvið: 

• Þátttaka í markaðsvinnu og vinna við söluáætlun
• Heimsóknir og persónuleg sala, ráðgjöf 

og þjónusta til viðskiptavina sem eru bæði 
einstaklingar og fyrirtæki

• Samninga og tilboðsgerð

Hæfniskröfur:

• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð reynsla úr sambærilegu starfi
• Þjónustuvilji, drifkraftur og frumkvæði
• Söluhæfileikar og hugmyndaauðgi
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Ert þú til þjónustu reiðubúin/n?
Þjónustufulltrúar óskast

...í símaver
Starfið felst í því að veita upplýsingar og ráðgjöf um reikninga og GSM þjónustu. 
Viðkomandi þarf að vera tölulæs og nákvæmur. 
Unnið er í vaktavinnu.

...í tækniver
Starfið felst í því að veita upplýsingar og ráðgjöf um net, heimasíma og 
sjónvarpsþjónustu Vodafone.
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á tækni og nýjungum. 
Unnið er í vaktavinnu.

...í tækniþjónustu
Starfið felst í því að sjá um uppsetningu á endabúnaði á heimilum viðskiptavina.
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á tækni og með ökuréttindi. 
Vinnutími er frá 9 til 5.

Umsækjendur þurfa að búa yfir góðri ensku- og tölvukunnáttu, hafa ríka 
þjónustulund, mikinn metnað og geta sýnt frumkvæði í því að veita 
afburðaþjónustu. Stúdentspróf eða sambærileg menntun er æskileg.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2011. Áhugasamir eru hvattir til 
að sækja um á vodafone.is.  Nánari upplýsingar veita Guðný Halla Jónsdóttir 
(gudnyj@vodafone.is), deildarstjóri símavers og Gróa Helga Eggertsdóttir 
(groae@vodafone.is), deildarstjóri tæknivers.

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna 
sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!
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Kjötbankinn
Óskum eftir kjötiðnaðarmanni eða manni 
vönum kjötskurði.
Upplýsingar í síma 565 2011
Email elli@kjotbankinn.is

•
Dalvíkurbyggð er 2000 manna sveitarfélag við utanverða Eyjafjörð. Þar 
er blómlegt atvinnulíf, öfl ugt menningarlíf og aðstaða til íþróttaiðkunar 
framúrskandi. Umhverfi  er sérlega fjölskylduvænt og aðstæður til útivistar er 
með því besta sem gerist hér á landi, jafnt sumar sem vetur.

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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Starfið felst í útkeyrslu á vörum, lyftaravinnu og fleiru. Um er að ræða framtíðarstarf. 

Æskilegt er að umsækjendur uppfylli eftirfarandi kröfur:

www.landflutningar.is

· Stundvísi 
· Heiðarleiki 
· Heilsuhreysti
· Hreint sakavottorð
· Lyftarapróf
· Meirapróf
· Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir Unnarsson rekstrarstjóri, 
í síma 458 8866 eða 858 8866

Vinsamlega sækið um starfið á 
samskip.is

Starf hjá Landflutningum
Landflutningar-Samskip óska eftir starfsmanni í starfsstöð 
félagsins í Vestmannaeyjum. 

SÉRFRÆÐINGUR OG FORRITARI
 Í DYNAMICS NAV

Össur hf. leitar að metnaðargjörnum einstaklingum 
til að taka þátt í uppbyggingu ERP teymis. Teymið 
vinnur í dag að innleiðingu, uppfærslu, þjónustu og 
samræmingu á ferlum innan allra dótturfélaga Össurar 
í upplýsingakerfi nu Microsoft Dynamics NAV.

Viðkomandi þarf að búa yfir hæfni í mannlegum 
samskiptum, sýna frumkvæði, geta unnið sjálfstætt 
og vera skipulagður.

SÉRFRÆÐINGUR Í DYNAMICS NAV

starfssvið
 Verkefnastjórnun
 Greining á lausnum
 Þarfagreining
 Val á hugbúnaðarlausnum
 Umjón með innleiðingum/uppfærslum
 Þjónusta við notendur

hæfniskröfur
 Háskólapróf
 A.m.k. 4 ára starfsreynsla
 Reynsla af Dynamics NAV eða öðrum ERP kerfum
 Reynsla af verkefnastjórnun
 Leiðtogahæfi leikar
 Mjög góð enskukunnátta

FORRITARI Í DYNAMICS NAV

starfssvið
 Forritun í Dynamics NAV
 Þátttaka í innleiðingum/uppfærslum
 Þarfagreining
 Þjónusta við notendur

hæfniskröfur
 A.m.k. 4 ára starfsreynsla
 Reynsla af forritun í Dynamics NAV
 Æskileg reynsla af .NET umhverfi  
 Æskileg reynsla af Microsoft SQL
 Mjög góð enskukunnátta

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast work@ossur.com
fyrir 8. júlí 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

Naval Radio Transmitter 
Facility (NRTF) Grindavik 
Synopsis
The Naval Inventory Control Point, Mechanicsburg, 
PA, USA, is in the process of developing an acquisi-
tion strategy to obtain technical services in support of 
Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) Grindavik, Ice-
land, a detachment of Naval Computer and Telecom-
munications Area Master Station Atlantic, Norfolk, 
VA, USA. The period of performance will cover an 
optional 30-day phase-in/transition period followed 
by a one-year base period with two, one-year option 
periods. The U.S. Government anticipates award on 
or about 31 July 2011. The U.S. Government is seeking 
Icelandic vendors that have the capability to support 
this requirement. 
 
SCOPE OF SERVICES. Operate and maintain a Low 
Frequency (LF)/Very Low Frequency (VLF) transmitter 
at Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) Grindavik, 
Iceland on a 24 hours per day, seven days per week, 
365/366 days per year basis. The support services 
will include transmitter operation and maintenance, 
power/generator systems maintenance, and facility 
maintenance. All services performed by the Contrac-
tor under resulting contract are essential and all are to 
be considered “strike-exempt.” The applicable North 
American Industry Classification System (NAICS) for 
this requirement is 517919. 

Interested Icelandic businesses are encouraged to 
submit a capabilities statement that describes their 
ability to support the scope of this requirement via 
letter. The letter should reference Request for Infor-
mation number N00104-11-I-610 and include the 
company name, address, point of contact information, 
telephone number, email address, CAGE (Commercial 
and Government Entity) Code (where available), and 
DUNS (Data Universal Numbering System) Number 
(where available), as well as any other pertinent 
information. Please note that CAGE code and DUNS 
number will be required to be provided in responses 
to any Request for Proposals for this requirement.

Letters must be received by 1700 Eastern Daylight 
Time 25 July 2011 to the U.S. Government point of 
contact for this announcement at Naval Inventory 
Control Point Mechanicsburg, Attn: Debra Kessler, 
Code M0271.A7, P. O. Box 2020, Mechanicsburg, PA 
17055-0788, USA and email to debra.kessler@navy.
mil. The point of contact is Debra Kessler, commercial 
(717) 605-7327.

Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 
Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“
Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Laus störf í leikskólum hjá Skólum ehf
Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi
Leikskólakennari
Nánari upplýsingar gefur Bjarney K. Hlöðversdóttir
skólastjóri kor@skolar.is, sími 570-4940

Heilsuleikskóliinn Hamravellir í Hafnarfirði
Deildarstjóri
Nánari upplýsingar gefur Ragnheiður Gunnarsdóttir
skólastjóri hamravellir@skolar.is, sími 424-4640

Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík
Deildarstjóri og leikskólakennari.
Nánari upplýsingar gefur Halldóra Guðmundsdóttir
skólastjóri arsol@skolar.is, sími 563-7730

Heilsuleikskólinn Háaleiti í Reykjanesbæ
Leikskólakennari
Nánari upplýsingar gefur Þóra Sigrún Hjaltardóttir
skólastjóri haaleiti@skolar.is, sími 426-5276

Einnig veitir upplýsingar Unnur Stefánsdóttir framkvæmdarstjóri 
Heilsustefnunar hjá Skólum ehf. unnur@skólar.is sími 617-8990

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



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

Fjölbreytt störf í boði 
hjá Actavis á Íslandi

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 3. júlí nk.     

Sérfræðingur - Business Development  
Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja 
sem selja lyf undir eigin vörumerkjum. Á meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu.  

Starfið tilheyrir Business Development deild Medis sem ber ábyrgð á markaðssetningu og sölu á lyfjatengdu hugviti og lyfjum 
Actavis til annarra lyfjafyrirtækja. Megin þungi verkefnanna er samningagerð ásamt stuðningi við söluskrifstofur Medis erlendis með 
því að veita þeim m.a. ráðleggingar um verð á vörum og  stöðu þróunarverkefna.

Helstu verkefni:
Samningagerð
Sala á lyfjum og lyfjahugviti til viðskiptavina Medis
Samskipti við umboðsmenn og dótturfélög erlendis
Tilboðsgerð og samskipti við viðskiptavini
Leit að nýjum viðskiptatækifærum, auk virkrar þátttöku í áætlanagerð

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun í lyfjafræði eða hliðstæð menntun
Starfsreynsla á sviði samningagerðar og krefjandi samskipta er kostur
Mjög góð ensku- og tölvukunnátta er skilyrði
Hæfni til að vinna vel undir álagi og fylgja verkefnum eftir
Samstarfs- og skipulagshæfni

Deildarstjóri þróunarframleiðsludeildar   
Þróunarframleiðsludeild er hluti af þróunareiningu Actavis á Íslandi og í deildinni starfa 10 starfsmenn. Deildin framleiðir tilraunalotur, sem notaðar eru  
til grundvallar skráningu lyfja á markað, í þróunarverksmiðju á Íslandi og einnig í starfsstöðvum Actavis víða um heim.

Helstu verkefni:
Umsjón með og ábyrgð á allri framleiðslu á vegum þróunareiningar  
Actavis á Íslandi
Rekstur og umsjón með þróunarverksmiðju á Íslandi, þ.m.t. innkaup  
og áætlanagerð, ábyrgð á framleiðslu og að hún uppfylli kröfur um góða  
framleiðsluhætti í lyfjagerð
Flutningur þróunarverkefna frá Íslandi til verksmiðja Actavis erlendis  
en í því felst áætlanagerð, samantekt framleiðslugagna og samskipti við  
verksmiðjur Actavis og aðra aðila erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af gæðamálum
Reynsla af framleiðslustýringu er kostur
Árangursmiðað viðhorf, jákvæðni og sveigjanleiki
Samstarfs- og skipulagshæfni

Starfsmaður í gæðaeftirlitsdeild  
Gæðaeftirlitsdeild er ein af fjórum deildum gæðasviðs Actavis hf. og sinnir gæðaeftirliti með framleiðsluvörum Actavis á Íslandi. Mikil samskipti eru við aðrar 
deildir sviðsins sem og önnur svið Actavis á Íslandi og þá sérstaklega framleiðslu-, vörustjórnunar- og þróunarsvið. Unnið er á þrískiptum 8 tíma vöktum alla 
daga vikunnar.

Helstu verkefni:
Rýni og samþykkt á framleiðslu- og pökkunarskrám
Skráning frávika
Samþykkt á minniháttar frávikum
Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
Stúdentspróf eða lyfjatæknimenntun
Þekking á starfsemi lyfjaiðnaðar og gæðamálum er kostur
Góð þjónustulund og skipulagshæfni
Góð ensku- og tölvukunnátta er skilyrði
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Hagfræðingur

Fjármálaráðuneytið

Starfið

Menntunar- og hæfniskröfur:

*

*

*

*

*

*

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir STRÁ

auglýsir til umsóknar starf hagfræðings á tekju- og skattaskrifstofu
ráðuneytisins.

felst í greiningarvinnu, áætlanagerð og gagnavinnslu á tekjum ríkissjóðs í
samstarfi við aðra sérfræðinga skrifstofunnar. Auk þess felur starfið í sér þátttöku í
teymisvinnu og starfshópum innan og utan ráðuneytisins. Um er að ræða krefjandi starf í
jákvæðu umhverfi þar sem frumkvæði, fagmennska og samskiptahæfni skipta mestu
máli.

Háskólapróf í hagfræði auk marktækrar reynslu

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

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

Æskileg reynsla af vinnu í SQL gagnagrunnum og þekking á helstu

tegundum hugbúnaðar á sviði haglíkanagerðar.

Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni

Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

er til og með 18. júlí nk. Umsækjendur þyrftu að geta hafið störf sem
fyrst. Laun verða skv. Kjarasamningum Félags háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins. Starfið hentar bæði konum og körlum.

, hjá veitir frekari upplýsingar. Vinsamlega sendið umsóknir
ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is eigi síðar en 14. febrúar nk.

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

www.stra.is

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Tónlistarskóli 
Austur-Héraðs, 
Egilsstöðum 
auglýsir eftir tónlistarkennurum  til starfa frá 
næsta skólaári. 
Um er að ræða kennslu á klassískan gítar og 
fiðlu. Allar nánari upplýsingar gefur skólastjóri, 
Steingrímur,  í síma 470 0645 eða á  
tonlistarskoli@egilsstadir.is 

Auðarskóli í Dölum

Við tónlistardeild Auðarskóla vantar 
tónlistarkennara. 

Tónlistardeildin starfar eftir Aðalnámskrá Tón-
listarskóla og sinnir grunnnámi í hljóðfæraleik, 
kórastarfi og aðstoðar við uppákomur í skólan-
um.  Mikil tækifæri eru til að samtvinna tónlist 
inn í starfsemi leik-, og grunnskóla.  Aðstaða 
til kennslu er góð. Leitað er eftir áhugasömum 
einstaklingi sem hefur tónlistarmenntun eða  
reynslu af kennslu í tónlistarskólum.  Umsóknar-
frestur er til og með 11. júlí.  Viðamiklar upplýs-
ingar um Auðarskóla er að finna á vefsíðunni 
www.audarskoli.is 
Áhugasamir hafi samband við  
Eyjólf Sturlaugsson skólastjóra í síma 899 7037 
eða á netfanginu eyjolfur@audarskoli.is

www.uwestfjords.is

Kennslustjóri
Háskólasetur Vestfjarða leitar að kraftmiklum 
og metnaðarfullum kennslustjóra í fullt starf. 

Kennslustjóri hefur umsjón með öllu sem við-
kemur þjónustu við nemendur og kennara við 
Háskólasetur Vestfjarða, þar með talið fjarnámi, 
frumgreinanámi, prófum, nemendaskráningu, 
kennsluumsjónarkerfi og samningum við kennara 
í samræmi við fjárhagsáætlun. Kennslustjóri heldur 
utan um umsóknir nemenda í meistaranámi 
og undirbýr umsóknir fyrir meistaranámsnefnd 
í samráði við ENIC-NARIC-skrifstofuna.  

Kennslustjóri tekur þátt í stefnumörkun varðandi 
uppbyggingu þjónustu og kennslu við Háskólasetur 
Vestfjarða, hann mun vinna í litlu teymi og þarf að 
geta unnið sjálfstætt á sínu sviði.

Starfssvið:
Yfirumsjón með fjarnámi og prófum
Umsjón með frumgreinanámi
Efling fjarnáms
Umsjón með umsóknarferli meistaranema
Gæðamál náms
Þjónusta við nemendur og kennara
Samningar við stundakennara
Umsjón með sumarnámskeiðum
Námsráðgjöf og/eða tengiliður við námsráðgjafa

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun og starfsreynsla sem nýtist í starfi
Meistaragráða æskileg
Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Framsýni, innsæi og metnaður í starfi

Upplýsingar um starfið veitir Peter Weiss 
forstöðumaður í síma 450 3045 

Umsóknarfrestur er til og með 16.07.2011
Umsóknir sendist á weiss@uwestfjords.is

Óskum eftir traustum og góðum viðgerðarmönnum til
starfa við véla- og tækjaviðgerðir.  Framtíðarstarf hjá
öruggu og gamalgrónu fyrirtæki.

Vinsamlegast sendið umsóknir á afgreiðslu
Fréttablaðs eða á  box@frett.is - merkt

“Tækjaviðgerðir”

�������	

������	�����

Framkvæmdastjóri
Hjúkrunarheimilið Eir, Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík og 
hjúkrunarheimilið Skjól, Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík, óska 
eftir að ráða framkvæmdastjóra heimilanna frá 1. október nk.

Starfssvið framkvæmdastjóra:
Ber ábyrgð á daglegum rekstri Skjóls og Eirar, ásamt öryggis-
íbúðum Eirar. 

Framkvæmdastjóri er ábyrgur gagnvart stjórnum heimilanna.

Framkvæmdastjóri starfar í nánu samráði við aðra stjórnendur og  
stjórnir heimilanna.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í stjórnun og rekstri
• Þekking á stjórnsýslu
• Þekking á málefnum aldraðra
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og dugnaður

Upplýsingar um starfsemina:
Á hjúkrunarheimilinu Eir eru 155 heimilispláss auk þess sem Eir 
rekur í samstarfi við Landspítalann 12 rými til endurhæfingar vegna 
beinbrota og liðskipta. Einnig eru á Eir sex skammtímapláss. Á Eir 
er starfrækt dagdeild fyrir 24-30 einstaklinga með heilabilun. 
Öryggisíbúðir Eirar eru staðsettar á þremur stöðum, í Hlíðarhúsum, 
í Fróðengi  og í Eirhömrum Mosfellsbæ.

Á hjúkrunarheimilinu Skjóli eru 97 heimilispláss, þar af eru 10 
pláss á sérhæfðri deild fyrir heilabilaða einstaklinga. Auk þess 
rekur Skjól sambýlið Laugaskjól við Laugarásveg, sem er heimili 
fyrir níu heilabilaða einstaklinga.

Umsóknum skal skilað til starfsmannastjóra, Hlíðarhúsum 7, 112 
Reykjavík, sem ásamt stjórnarformönnum Eirar og Skjóls veita 
upplýsingar um starfsemi heimilanna.

Umsóknarfrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar í 
dagblöðum.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 
EÐA SNYRTIFRÆÐINGUR

40-60% framtíðarstöður lausar hjá lækningafyrirtæki.

 Mjög sjálfstæð reyklaus störf m.a. með börn.  
Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir í 

tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu, persónu- 
og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers vegna hlutastarf 

henti og meðmælendur auk valupplýsinga eins og 
veikinda óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.
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Embætti umboðsmanns skuldara

Mannauðsstjóri

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI, www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst sl.
Stofnunin heyrir undir velferðarráðherra og skal gæta hagsmuna og réttinda
skuldara sem kveðið er á um í lögum.

annast fjölbreytt störf er varða starfsmannamál s.s. starfsgreiningu,
starfsþróun, gerð starfslýsinga og frammistöðumats. Jafnframt annast mannauðsstjóri
móttöku nýrra starfsmanna og veitir upplýsingar um réttindi og starfsskyldur, sem og
ráðgjöf á sviði starfsmannamála. Mannauðsstjóri annast að auki samskipti við stofnanir
og ráðuneyti m.a. við starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis auk annarra sérhæfðra
verkefna er falla til og/eða falið verður hverju sinni.

eru menntun á sviði viðskiptafræði, mannauðsstjórnunar og/eða
sambærileg háskólamenntun er hentar í starfið. Skilyrði er að viðkomandi hafi
marktæka reynslu af starfsmannastjórnun/mannauðsmálum, en kostur er reynsla af
sambærilegum störfum innan stjórnsýslunnar. Áhersla er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í
starfi, skipulagshæfni, fagleg vinnubrögð og lipurð í mannlegum samskiptum.

er til og með 11. júlí nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar, sjá nánar .

óskar eftir að ráða mannauðsstjóra

www.stra.is

SÍMSVÖRUN
Múrbúðin leitar að starfsmanni í símsvörun 
og tilfallandi verkefni á skrifstofu fyrirtækisins 
að Kletthálsi 7. Vinnutími að jafnaði frá 9-16.

Leitað er að einstaklingi með ríka 
þjónustulund og lipurð í samkiptum.

Þekking á byggingavörum er æskileg. 
Starfsbyrjun eftir samkomulagi.

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

EKKEKKKERTE
VENVENJULJ EGT
SJÓSJÓNVNVARP

Skjáriár nn sér um reekstkstur ur SkjSkjS ásEásEásEinsinsns, SSS, S, SkjákjákjákjásBísssB ós, SkjásHeims og SkjásGolfs. SkjárEinn og SkkjárjárGolGolf ef eru ru áská rifriftartarstöst ðvaðvar , Sk SkjájárBíó veitir aðgang að kvikmyndum heima í stofu ogg Sk SkkjárHeiimurm  er enndudurdu vvarp eerler ndrdra sa sjónjónnvvarva psssstötötöðva.

SStaarfssvið
·    MóóM tun og framkmkvvææmdmdmd dddagskráársrstefnu SkjásEins
· ·   UmmU sjón með innnkkaupumumu  áá innlenddu og eerlr endu efni auk
    saaamningagerððar
· ·    GeGeGeGG rðrð fjárhags- oog g rereekksstrtrtraara áæætlana og ddagglelegug r rer kstur
· ·   HuuHuHuHugmgmgg yndavinna, uunddiri búbúúnininingngur og umsjjónó  með 
     frramamammma lelell iðslu á á innlenndudu eefnfni

Ummssjón meðð rráðáðniiningnngumum hhefuur Ragna MaaMarrgrééétt NoNorrðrðdadahlh hjáá Skikipttpptumuum.
Umssækjenduur r ererruu beb ðnð iriri  u um að senda ummmsm ókókninirr áá ragnnama @s@skiiipptppti.ii isisis
Umsósóknarfrfresesstuttur r erer ttilil og g mem ð 4. júlí nk.
UmUmsæsækjandidi þ þþara f aða  g geteta a hah fið störf semm m fyrsrsr t.

Viðkommandi þararf f aððað g getetta  a hahafifiðð störf seemm m ffyfyf rstt.t  Menntunar- og hæfniskröfur
·   Reynsla af stjórnun og störfum við
   fjölmiðla nauðsynleg  
·   Þekking á fjármálum, starfsmannahaldi
   og rekstri
·   Frumkvæði, stjórnunar-, skipulags- og
   samstarfshæfileikar
·   Háskólamenntun kostur

AlAlltlt f frárá þ því aðð ð SkSkSkkS jájááárErEinn hóf göngu sísínana áááririð ð 19919999999 vararð ð ststöðin vinsæsæll valalkooststurur hjáj  
áháhororfefendnddum. FrrrFráá áá uppphhp afi hefur áherslslaa vev riið ðð lölögðgð á á f fjöjölblbrer ytytyttatata i i innleendndnda daagsgskrk árárgerð
og vvandadaðaða e rllenendada þþþþætætææ tit . SkjárEinn hefur r fefengngiðið hhæsstuutu eeininnkukukunnnn f fjöjöjölmlmlmiðiðlala þþ þegeggarar sspupurtrt 

err um hvhvaðaðða a mimmimiðiðð l fóffólkk n notototi ii hehehelst t þeþegagar það vill slappa afaf. SSkSkjáj rErEininnn heheh fur í í gegegnnumum t ííðinnaaa a 
bobob ððið áhhhorfeendndumumum uu uppppp á ffrárábæbærrar sakamálaseríur, drramammata ík, raraunnveveruuleleikikaþætættiti o oog gg
gaggamaam nþnþætætættititi a af f bebeststu u gegerrð.
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Sálfræðingar

Stöður sálfræðinga við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar eru 
lausar til umsóknar. Um er að ræða hlutastörf til eins árs fyrir 
skólaárið 2011-2012 með möguleika á framlengingu.  
  
Menntunar- og hæfniskröfur
• Löggiltur sálfræðingur
• Frumkvæði og samstarfshæfni
• Góðir skipulagshæfileikar
• Viðkomandi hafi áhuga á skólastarfi og reynslu af sálfræði 
 störfum í leik- og grunnskóla
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi við  
 aðra sérfræðinga
• Þekking og reynsla af PMT-FORELDRAFÆRNI mikilvæg

Allar upplýsingar um störfin veitir Eiríkur Þorvarðarson, yfir-
sálfræðingur í s. 585 5800 netfang eirikurth@hafnarfjordur.is 
 
Umsóknarfrestur er til 30. júní  201.

Laun og kjör fara eftir samningum stéttarfélags sálfræðinga 
við launanefnd sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

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 eða í 
pósti á: Brúin ehf. Baldursnesi 4, 603 Akureyri.

RAFEINDAVIRKI

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Álfhólsskóli auglýsir lausar stöður 
í sérdeild fyrir einhverfa.

Álfhólsskóli  óskar eftir að ráða þroskaþjálfa, 
sérkennara og stuðningsfulltrúa í sérdeild fyrir 
einhverfa. Ráðningartími er frá 1. ágúst 2011.

• Þroskaþjálfari – 100% starfshlutfall
• Sérkennari – 100% starfshlutfall

Krafa er gerð um þroskaþjálfamenntun eða 
sérkennsluréttindi, reynslu af kennslu barna með 
einhverfu og þekkingu á kennslufræði TEACCH

• Stuðningsfulltrúi – 50-100% starfsflutfall

Krafa er gerð um góða almenna menntun, sjálfstæði 
í vinnubrögðum, hæfni í mannlegum samskiptum, 
þolinmæði og umburðarlyndi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ eða Starfsmannafélags 
Kópavogsbæjar.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá grunnskólum 
Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2011.
Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri í 
síma 570-4150 og 863-6811

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

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á 
vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Frá Álfhólsskóla

Sanco Shipping AS is an offshore shipping company 
located in a new and modern office building in 
Gjerdsvika on the west coast of Norway.  
The operations are international with ships operating 
world wide. The company has the management for 5 
sailing ships, and a seismic ship under construction is 
to be delivered in 2013.

As our QHSE Manager is leaving us, we are 
searching for a qualified person to replace him.

QHSE Manager
Central tasks and area of responsibility:
• Maintenance and development of the company’s  
 control system for quality, health, safety and 
 environment.
• Planning, coordinating and implementing internal  
 and external revisions.
• Identify and monitor changes in requirements 
 and regulations. 
• Follow up injuries, incidents and situations and, if  
 necessary, carry out internal investigation.
• Report internally, and to clients and authorities.
• Other responsibilities naturally sorted under 
 this position.

Qualifications:
• Experience from corresponding position.
• Relevant HMS-competence.
• Good knowledge of English, both written and  
 spoken, is highly required. 
• Capacity for working structured and independent.
• Take an interest in and knowledge of using PC.

We can offer competitive conditions in an exciting 
and attractive place of employment in a sometimes 
hectic environment.

Questions can be directed to:
Ivar Slettevoll,  +004770026391 /  +00479570603 
or e-mail ivar@sanco.no.
  
Written application with CV to be delivered 
before June 30th, 2011.

*****************************************************
Sanco Shipping AS

Industriparken, N-6083 Gjerdsvika, Norway
Telefon: 70026390.  www.sanco.no

Sérfræðingur 
á skattasviði

Við erum að stækka hópinn og leitum að metnaðarfullum 
og framsýnum einstaklingi á skatta- og lögfræðisvið. 

Á sviðinu starfa um 20 sérfræðingar sem sinna fjölbreyttri 
skattaráðgjöf og lögfræðiþjónustu fyrir viðskiptavini 

okkar.  Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði, sjálfstæði í 
vinnubrögðum og góða samstarfshæfileika. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsókn ásamt ferilskrá sendist með 
tölvupósti til Andrésar Guðmundssonar, 

starfsmannastjóra, á netfangið 
agudmundsson@kpmg.is. Nánari 

upplýsingar veitir Andrés í síma 545 6077.  

Umsóknarfrestur er til 8. júlí nk. og fyllsta 
trúnaðar er gætt varðandi allar umsóknir, 

fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. 

kpmg.is

FFélagsþjónusta Sandgerðisbæjar, 
GGarðs og Voga  

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga 
óskar eftir að ráða forstöðumann fyrir 
skammtímavistunina Heiðarholt í Sveitarfélaginu 
Garði. 
 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið 

Stjórnun og starfsmannahald 
Umsjón með faglegu starfi 
Þátttaka í þróun þjónustu sveitarfélaganna 
á sviði málefna fatlaðs fólks 

 
Leitað er að einstaklingi sem hefur: 

menntun á sviði félags-, mennta- eða 
heilbrigðisvísinda 
reynslu á sviði málefna fatlaðra 
skipulagshæfileika, frumkvæði og leikni í 
mannlegum samskiptum. 

 
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttafélag. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2011 
 
Upplýsingar veitir R. Helga Guðbrandsdóttir 
ráðgjafaþroskaþjálfi, rhelga@sandgerdi.is í síma 420 
7555. 
 
Atvinnuumsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
kristin@sandgerdi.is eða á heimilisfangið Varðan, 
Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði. 



LAUGARDAGUR  25. júní 2011 9

Framkvæmdastjóri Landverndar
Umhverfisverndarsamtökin Landvernd auglýsa starf 
framkvæmdastjóra samtakanna laust til umsóknar. Ráðið 
verður til hálfs árs frá 1. september næstkomandi með 
möguleika á áframhaldandi ráðningu. Framkvæmdastjóri 
Landverndar sér meðal annars um daglega stjórn sam-
takanna, framkvæmd starfs- og fjárhagsáætlana, fjáröflun 
og hefur umsjón með gerð umsagna og álitsgerða. Gerð 
er krafa um háskólamenntun og áhuga á umhverfis-
málum. 

Hlutverk Landverndar er að standa vörð um íslenska 
náttúru og vera virkur þátttakandi í stefnumótun, fræðslu 
og upplýstri ákvarðanatöku í málum er varða land-
notkun, auðlindir og umhverfi. Fjöldi félaga og einstak-
linga á aðild að Landvernd. Nánari upplýsingar um 
Landvernd er að finna á heimasíðunni landvernd.is. 

Fyrirspurnir berist Guðmundi Herði Guðmundssyni, 
formanni Landverndar á netfangið 
gudmundur@landvernd.is. Umsóknum skal skilað í 
tölvupósti á sama netfang, ásamt ferilskrá og greinargerð 
er lýsir hvers vegna umsækjandi sækir um starfið og hví 
hann telur sig vel til þess fallinn að gegna því.

Umsóknarfrestur er til 2. ágúst 2011. 

Tæknisvið Icelandair á Keflavíkurflugvelli leitar 
að öflugum liðsmanni til starfa í innkaupadeild 
fyrirtækisins á þjónustusviði.  

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf 
í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki 
og framúrskarandi vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 
Liðsmanni með ríka þjónustulund sem hefur áhuga 
á að ná góðum árangri í starfi og gaman af að vinna 
sem hluti af öflugri liðsheild.   

STARFSSVIÐ

I Viðskiptastjórn
I Umsjón með öflun og dreifingu varahluta
I Eftirlit með varahlutareikningum 

HÆFNISKRÖFUR

I Háskólamenntun á sviði viðskipta, 
 tækni/verkfræði eða flugvirkjamenntun
I Áhugi á flugstarfsemi 
I Góð enskukunnátta
I Góð tölvukunnátta og hæfni að tileinka sér nýjungar 
I Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn til og með 3. júlí. 

Fyrirspurnum svara:

Jens Þórðarson, sími 425 0199, jensth@its.is
Kristín Björnsdóttir, sími 505 0155, stina@icelandair.is
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ÞJÓNUSTUSTJÓRI

HJÁ ICELANDAIR TECHNICAL SERVICES

ÖRUGGLEGA
Á RÉTTUM STAÐ

Við leitum að traustum og samviskusömum starfsmönnum í framtíðarstörf og í 
hlutastörf. Um er að ræða vaktstjórastöður og afgreiðslustörf á Shell og Stöðinni.
Við leggjum áherslu á að í störfin veljist glaðlegir og dugmiklir einstaklingar með 
ríka þjónustulund, sem eru reiðubúnir að leggja sig fram um að mæta kröfum og 
væntingum viðskiptavina okkar. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri.

Hægt er að sækja um hjá skeljungur.is. Umsóknarfrestur er til 5. júlí.
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Vaktstjórar og afgreiðslufólk

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

s. Nánari upplýsingar á: 

Sérvörusvið Haga óskar eftir að ráða 
tímabundið frá 15.ágúst 2011 til 1.sept 2012

Fjárhags- og launafulltrúa
Starfshlutfall 100% 

Helstu verkefni:
• Bókun í fjárhagsbókhald og útreikningur launa
• Afstemmingar og uppgjörsvinna
• Skýrslugerð
• Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, eða mikil reynsla 
 af bókhaldsstörfum
• Reynsla af bókhaldsstörfum, launavinnslu 
 og uppgjörsvinnu.
• Reynsla af Navision
• Mjög góð þekking á Excel
• Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og  sveigjanleiki
• Brennandi áhugi á bókhaldi og launavinnslu

Sérvörusvið Haga er staðsett í Smáralind.  Þar starfa 
12 manns, birgðabókarar, fjárhagsbókarar og aðrir 
sérfræðingar sem sinna störfum fyrir Sérvörufyrirtæki 
Haga.  Sérvörufyrirtæki Haga eru:  Debenhams, Útilíf, 
Zara og Sólhöfn (Topshop, Dorthy Perkins, Evans, 
Oasis, Jane Norman,Karen Millen,Warehouse, Saints, 
Day) ), Samtals reka þessi fyrirtæki 22 sérvöru- og 
tískuvöruverslanir.

Áhugasamir sendi umsóknir og ferilskrá 
á Solveig@hbu.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 11.07.2011
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Kolabrautin, veitingastaður á 
fjórðu hæð í Hörpu tónlistarhúsi
óskar eftir að ráða 
framreiðslumeistara, faglærðan 
þjón  og aðstoðarmann í eldhús.

Um er að ræða störf á 
nútímalegum stað í hópi 
fagmanna í frábæru 
starfsumhverfi.

Umsóknir sendist á starf@kolabrautin.is
Upplýsingar veitir einnig  
Leifur Kolbeinsson í síma 898 1046.

Dvalar- og hjúkrunarheimilið 

Silfurtún

Hjúkrunarforstjóri
Starf hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkrunar-
heimilisins Silfurtúns í Búðardal er laust til 
umsóknar.  

Umsækjendur skulu hafa háskólapróf í hjúkrunar-
fræði, nám og/eða reynsla í stjórnun er kostur.  
Ráðið verður í starfið frá 1. október 2011.  

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí nk.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
sveitarstjori@dalir.is eða á skrifstofu Dalabyggðar, 
Miðbraut 11, 370 Búðardal

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Pálsson sveitar-
stjóri í síma 430 4700

Við leitum að forstöðumanni olíudreifingar í krefjandi, áhugavert og gefandi starf.  
Forstöðumaður olíudrefingar ber ábyrgð á allri olíudreifingu félagsins á Íslandi 
og er næsti yfirmaður framkvæmdastjóra rekstrarsviðs.  Leitað er að öflugum og 
jákvæðum einstaklingi sem sýnt getur frumkvæði og drifkraft, er talnaglöggur og 
hefur reynslu í mannahaldi auk þess að vera hæfur í mannlegum samskiptum.

Starfssvið:

• Fjárhagsleg og rekstrarleg ábyrgð á allri olíu- 
dreifingu félagsins á landi 

• Dagleg umsjón með dreifingu og stjórnun starfs-
fólks 

• Mótun á stefnu og sýn olíudreifingarinnar 

Menntun og hæfniskröfur:

• Háskólagráða í verk-, tækni- eða viðskiptafræði 

• Frumkvæði og samskiptahæfileikar  

• Góð mannleg samskipti 

• Stjórnunarhæfileikar, skipulagshæfni og öguð 
vinnubrögð   

Nánari upplýsingar veitir Mannauðssvið og umsóknum skal skilað inn til starf@skeljungur.is merkt 
Forstöðumaður olíudreifingar. Umsóknarfrestur er til  5. júlí.
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Forstöðumaður olíudreifingar 
Skeljungs

Verkfnisstjóri landsskipulags
Hjá Skipulagsstofnun er laus til umsóknar ný staða 

verkefnisstjóra landsskipulags. 

Verkefnisstjóri hefur umsjón með gerð tillögu að landsskipulags-
stefnu skv. nýrri skipulagsreglugerð. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf og framhaldsmenntun í skipulagsfræði eða öðrum  
 greinum sem tengjast stefnumótun, áætlanagerð og samráði.
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð. Hæfni til að vinna sjálfstætt  
 og með öðrum.
• Frumkvæði og hæfni til að leiða vinnu við fjölbreytt verkefni í  
 samráði við hagsmunaaðila.
• Þekking á landfræðilegum upplýsingakerfum.

Æskilegt er að nýr starfsmaður geti hafið störf 1. september 2011.

Laun eru skv. gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutað-
eigandi stéttarfélags.

Umsóknir skal senda til Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166, 150 
Reykjavík eða á skipulagsstofnun@skipulagsstofnun.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí 2011.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Thors í síma 595 4100 eða 
stefan@skipulagsstofnun.is.

Framhaldsskólakennari 
í stærðfræði

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
framhaldsskólakennara (sbr. lög nr. 87/2008) í 
stærðfræði.

Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf 
í stærðfræði eða skyldum greinum og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. 
Umsækjandi þarf að geta kennt bæði 
byrjendum og lengra komnum. Launakjör fara 
eftir kjarasamningi framhaldsskólakennara og  
stofnanasamningi MK. 

Umsóknarfrestur er til 30. júní. Ekki þarf að sækja 
um á sérstöku umsóknareyðublaði en  umsókn 
þarf að fylgja afrit af prófskírteini auk yfirlits um 
fyrri störf. Umsókn skal senda til skólameistara 
(margret.fridriksdottir@mk.is).

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu 
www.mk.is. Frekari upplýsingar um starfið 
veita skólameistari, Margrét Friðriksdóttir og 
aðstoðarskólameistari Helgi Kristjánsson í síma 
594 4000. 
 
Skólameistari
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Rafiðnaðarmaður
RARIK óskar eftir rafvirkja í vinnuflokk Fram-
kvæmdasviðs fyrirtækisins í Borgarnesi. Hér 
er um fjölbreytt starf að ræða við nýbygg-
ingar, breytingar og viðhald á dreifikerfi 
fyrirtækisins. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

Almenn störf við dreifikerfi 
fyrirtækisins

Hæfniskröfur

Sveinspróf í rafvirkjun

Æskilegt er að umsækjendur hafi 
reynslu af rafveitustörfum

Nánari upplýsingar veita Sturla Rafn 
Guðmundsson deildarstjóri Framkvæmda-
sviðs á Vesturlandi og starfsmannastjóri í 
síma 528 9000. Vinsamlegast sendið skrif-
legar umsóknir til starfsmannaþjónustu 
fyrirtækisins fyri 5. júlí n.k.

RARIK ohf. er í eigu ríkisins, en er rekið sem opinbert hlutafélag. 
Hlutverk RARIK er að flytja og dreifa raforku, afla, dreifa og 
annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, 
aðalskrifstofur eru í Reykjavík og um 25 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breytt um landið.

Hótel Hellnar Snæfellsnesi óskar eftir 
starfsfólki í eftirtalin störf:

 
 •  Gestamóttaka
 •  Herbergisþernur 
 •  Þjónusta í veitingasal og bar
      
Starfsreynsla æskileg. Góð laun í boði 

Nánari upplýsingar gefur Hjalti Sverrisson í síma  562 5100, um-
sóknir má einnig senda í tölvupósti á póstfangið: hotel@hellnar.is

Kjötstjóri og afgr.fólk óskast til starfa
 

Kjötstjóri: Um er að ræða yfirumsjón með kjötborði, 
innkaupum ofl.

Afgreiðsla/áfylling: Um er að ræða fullt starf og/eða 
hlutastarf. 

Melabúðin er kaupmannsbúð þar sem áhersla er lögð á 
gæði, úrval og þjónustu.
Ath. Um er að ræða framtíðarstörf, ekki sumarstörf. 
Frekari upplýsingar gefur verslunarstjóri. Melabúðin, 
Hagamel 39, s:551-0224 melabudin@thinverslun.is

Framkvæmdastjóri ÆSKÞ
 
Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar ÆSKÞ auglýsir 50% stöðu 
framkvæmdastjóra frá 1. september n.k. 
 
ÆSKÞ eru frjáls félagasamtök æskulýðsfélaga kirkjunnar. 
ÆSKÞ stendur fyrir fjölbreyttum æskulýðsviðburðum og eru 
málsvari æskulýðsstarfs innan íslensku Þjóðkirkjunnar. 
 
Starfsstöð sambandsins verður í Reykjavík. Menntunar og 
hæfniskröfur eru háskólamenntun sem nýtist í starfi og 
víðtæk reynsla af æskulýðsstarfi. Framkvæmdarstjóri er 
starfsmaður stjórnar ÆSKÞ.
 
Starfið felur í sér.
  • Daglegan rekstur og umsýslu sambandsins.
 • Gerð fjárhagsáætlana og öflun styrkja.
 • Samskipti við aðildarfélög og samstarfsaðila.
 • Málsvörn fyrir ungt fólk í kirkjunni.
 
Fyrirspurnum má beina til Sigurvins Jónssonar gjaldkera 
sambandsins á póstfangið sigurvin@aeskth.is.
 
Umsóknarfrestur er til 20. júlí 2011. Umsóknir má senda 
merktar Framkvæmdastjóri ÆSKÞ til Neskirkju við Hagatorg, 
107 Reykjavík.
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Icelandic 
Meteorological Office

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

Verkefnisstjóri á sviði 
umhverfismála
Veðurstofa Íslands leitar að verkefnisstjóra til starfa við verkefni 
tengd umhverfismálum. Í boði er spennandi, krefjandi og fjölbreytt 
framtíðarstarf. 

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veðurstofu Íslands starfa tæplega 
40 manns m.a. við gagnavinnslu og rannsóknir á helstu eðlisþáttum 
jarðar, þ.e. lofti, vatni, snjó og jöklum, jörð og hafi. Má þar nefna 
verkefni er tengjast veður- og loftslagsrannsóknum, jökla- og 
vatnafræði, jarðskjálftafræði og ofanflóðum.

Hlutverk
Umsjón með verkefnum 
er tengjast umhverfis-
rannsóknum, þar með talið 
umsjón með stefnumótun, 
gæðamálum og áætlanagerð 
í málaflokknum
Verkefnisstjórn og sérfræði-
vinna innan verkefna 
tengdum innleiðingu 
vatnatilskipunar Evrópu, 
bæði hvað varðar vinnu við 
uppsetningu upplýsingakerfa 
og skilgreiningu vatna- og 
vistfræðilegra kerfa 
Verkefnisstjórn og sérfræði-
vinna innan verkefna 
tengdum rannsóknum og 
langtímavöktun á umhverfis-
efnaferlum

Hæfniskröfur
Háskóla- og framhaldsnám 
á sviði raunvísinda eða 
verkfræði
Farsæl reynsla í 
verkefnastjórnun nauðsynleg
Færni í mannlegum 
samskiptum
Skipulögð og fagleg 
vinnubrögð, frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi
Hæfni til að vinna sjálfstætt 
og í hópi
Góð færni í íslensku og ensku.
Þekking og/eða reynsla af 
opinberri stjórnsýslu er kostur

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir:

Borgar Ævar Axelsson
mannauðsstjóri Veðurstofu Íslands
borgar@vedur.is / 522 60 00

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2011

Umsókn sem greinir frá menntun, reynslu og fyrri störfum skal 
berast Borgari Æ. Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 Reykjavík eða 
í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is merkt „Verkefnisstjóri 
á sviði umhverfismála”.

www.vedur.is 522 60 00
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Vilt þú vinna í spennandi og krefjandi umhverfi þar 
sem lögð er áhersla á að vinna að því að byggja 
upp skemmtilegt starf með börnum á aldrinum 
18 mán.- 6 ára.

Hugmyndafræði leikskólans Rjúpnahæðar byggir á 
hugsmíðahyggju og meginmarkmið okkar er sjálfræði. 
Við vinnum með hugtök sem snúa að lýðræði, 
sjálfsbjargarviðleitni, sjálfstæði o.fl. Leikskólinn 
Rjúpnahæð stendur við Rjúpnasali í Salarhverfi í 
Kópavogi. Leikskólinn tók til starfa 1. júlí 2002 og er 
sex deilda, þrjár yngri deildir og þrjár eldri deildir, 119 
börn samtímis i leikskólanum.

Laus er :
• 100 % staða deildarstjóra frá 15. ágúst 
• 100 % staða leikskólakennara frá og með 
 1. sept. 2011, vinnutími er sveigjanlegur. 
Heimasíða http://rjupnahaed.kopavogur.is/

Upplýsingar veita Hrönn Valentínusdóttir, leikskólastjóri 
og Vigdís Guðmundsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri í síma 
5704240 eða 8402684.
Einnig má senda fyrirspurnir á rjupnahaed@kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 1.júlí 2011

Eingöngu er hægt að sækja um starfið á rafrænt á 
vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Leikskólinn Rjúpnahæð 

 

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 30. 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

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Boltagerði við Borgaskóla Vættaborgum 9, 112 
Reykjavík.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
kl. 9:00 þriðjudaginn 28. júní 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.

Opnun tilboða þriðjudaginn 12. júlí 2011 kl. 11:00, 
í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustu-
ver.

12663

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod

ÚTBOÐ
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í hreinsun 
á fráveitukerfi  Kópavogsbæjar  2011 – 2013.

Í verkinu fellst hreinsun valinna og tilfallandi fráveitulagnakafla, 
niðurfalla, fastefnagildra við dælustöðvar og myndun hreinsaðra 
lagna ásamt hreinsun rotþróa í Kópavogi.

Útboðsgögn  verða seld á kr. 5.000 frá og með mánudeginum 
27. júní 2011 í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð).

Tilboðum skal skila til þjónustuvers Kópavogs, Fannborg 2,  12. júlí  
2011 fyrir  kl. 11:00   og verða þau þá opnuð þar í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þess óska.

Auglýsingasími


