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Atvinna á vesturströnd Noregs 
 

Húsasmiðir 
Castor entreprenør, fyrirtæki í byggingar-
iðnaði staðsett í Haugesund, vantar smiði 
með sveinspróf og reynslu í starfi við 
uppsteypu. Mörg verkefni framundan! 
www. castorentreprenor.no 

 

 

Gröfumaður 
Sandeid Maskin & Transport, jarðvegs-
vinnufyrirtæki í Sandeid, auglýsir eftir 
gröfumanni sem getur unnið sjálfstætt með 
ca. 5 ára reynslu. Vinnuvélaréttindi 
nauðsynleg og meirapróf æskilegt. 
www.smtransport.no 
 
 
Upplýsingar um störfin veitir Þröstur H. 
S. 0047- 47399165       e-mail: throstur.hl@gmail.com  

Max1 hraðþjónustuverkstæði sérhæfir sig í:

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík: Bíldshöfði 5a og 8, Jafnasel 6, 
Knarrarvogur 2, sími 515 7190. 
Hafnarfjörður: Dalshraun 5, sími 515 7190.
Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050.

Max1 leitar að góðu fólki

Bifvélavirki
eða vanur bílaviðgerðamaður 

óskast til starfa á Max1

Hjólbarða-, bremsu-, smur-, rafgeyma-, dempara- og þrifþjónustu

Hæfniskröfur:
Bifvélavirki, langt kominn 
bifvélavirkjanemi eða 
maður með góða reynslu

Vinnutími
Frá kl. 8:00 til 17:00, 
mánudaga til föstudaga

Umsóknarfrestur til
15. ágúst 2011

Grunntölvukunnátta
Helgarvinna eftir þörfum

Sæktu um starfið á www.max1.is

Góð íslenskukunnátta
Gilt bílpróf

  

Suðurlandsbraut 30 - sími 588 3031 - www.stra.isSuðurlandsbraut 30 - sími 588 3031 - www.stra.is

Óskum eftir að ráða matráðsmanneskju

Viðkomandi

Við leitum að

Umsóknarfrestur 22. ágúst

Guðný Harðardóttir

stra@stra.is

til að annast létta matseld
fyrir nokkur fyrirtæki sem staðsett eru að Suðurlandsbraut 30.

sinnir og hefur umsjón með rekstri “smáeldhúss”, sem
þjónustar tiltekin fyrirtæki í húsinu. Í starfinu felst jafnframt dagleg
innkaup auk annarra þeirra starfa er til falla hverju sinni.

reglusömum og traustum aðila með marktæka reynslu af
sambærilegum störfum. Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum
samskiptum, snyrtimennsku, sjálfstæði í vinnubrögðum og framtaksemi í
starfi. Ath. getur hentað tveimur samhentum einstaklingum, sem skipt
geta með sér daglegum verkum skv. nánara samkomulagi.

er til og með nk. Gengið verður frá
ráðningu fljótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.

veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl.13-
15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur. Vinsamlega sendið
umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til .

Fagmennska í yfir ár25Fagmennska í yfir ár25

www.stra.is

Matarást í hádeginu !

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Stjórn Bankasýslu ríkisins auglýsir laust til umsóknar starf forstjóra Bankasýslu ríkisins. Forstjóri skal uppfylla hæfisskilyrði 2. og 3 mgr. 6 gr. laga nr. 88/2009.

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Stjórnun og rekstur
• Stefnumótun og vinna vegna sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum
• Samskipti við fjármálafyrirtæki sem ríkið á eignarhlut í
• Samningagerð
• Eftirlit með framkvæmd eigandastefnu ríkisins
• Samskipti við fjölmiðla

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Sérþekking á banka- og fjármálum
• Stjórnunarreynsla
• Leiðtogahæfileikar
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Frumkvæði
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku

FORSTJÓRI

Kjararáð ákvarðar starfskjör forstjóra.

Bankasýsla ríkisins er ríkisstofnun með sjálfstæða stjórn sem heyrir undir fjármála-
ráðherra. Bankasýsla ríkisins fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum, stofnuninni 
er í starfsemi sinni ætlað að leggja áherslu á endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends 
fjármálamarkaðar og stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni á þeim markaði, tryggja 
gagnsæi í ákvarðanatöku varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi og tryggja 
virka upplýsingamiðlun til almennings. Stofnunin starfar á grundvelli laga nr 88/2009. 
Bankasýslan skal hafa lokið störfum eigi síðar en 5 árum eftir að hún er sett á fót.
Nánari upplýsingar má finna á vef Bankasýslunnar www.bankasysla.is
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Bandalag háskólamanna óskar eftir að ráða verkefnastjóra Starfsþróunarseturs háskólamanna. Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur áhuga á að ná 
árangri í starfi og getur byggt upp nýja þjónustu á sviði sí- og endurmenntunar hjá BHM.

Umsjón með starfinu hafa Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) og Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfssvið:
• Öflun, úrvinnsla og framsetning upplýsinga um starfs- og 

starfsferilsþróun
• Kynningarstarf og fræðsla til félagsmanna og stofnana
• Umsjón með vefkerfi og rafrænni umsýslu styrkja
• Umsjón með kynningarefni á vef
• Almenn upplýsingagjöf og samskipti við einstaklinga, 

stofnanir og stéttarfélög

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking á starfs- og starfsferilsþróun háskólamenntaðra
• Reynsla af gerð kynningarefnis á vef og prentformi 
• Reynsla af rafrænni skráningu og/eða upplýsingamiðlun
• Reynsla af skipulagningu námskeiða æskileg
• Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri sem og ensku og norðurlandamáli.  

Frekari tungumálakunnátta kostur
• Mjög góð samskiptafærni, samstarfs- og þjónustuhæfni
• Mjög góð tölvukunnátta

Bandalag háskólamanna var stofnað 23. október 1958 
og er heildarsamtök stéttarfélaga háskólamanna. 
Stéttarfélögin eru flest skipuð einstaklingum einnar 
fagstéttar þar sem menntun félagsmanna veitir þeim 
tiltekin starfs réttindi. Félagsmenn innan aðildarfélaga 
bandalagsins eru háskóla menn sem starfa á öllum sviðum 
íslensks atvinnulífs jafnt hjá ríki, sveitar félögum og einka-
fyrirtækjum. Félögin eru 25 og félagsmenn um 9000.

VERKEFNASTJÓRI

Starfsþróunarsetur háskólamanna tekur til starfa haustið 2011. Tilgangur þess er að stuðla að framgangi háskólamenntaðra félagsmanna BHM er starfa hjá ríkinu og framþróun 
stofnana með markvissri starfsþróun. Setrinu er ætlað að hvetja stofnanir til að styðja starfsmenn til að auka og nýta þekkingu sína í starfi, bæta við og/eða endurnýja menntun 
sína og veita þeim tækifæri til að þróa faglega hæfni og viðhalda þannig verðgildi sínu á vinnumarkaði.

FJÁRMÁLASTJÓRI
Capacent Ráðningar

Starfssvið
•  Ábyrgð á fjármálastjórn félagsins og tengdra félaga
•  Yfirumsjón með bókhaldi, gerð ársreikninga, fjárhagslegri skýrslugerð
•  Yfirumsjón með verkefnabókhaldi, kostnaðareftirlit, fjárfestingum og eftirfylgni
•  Ábyrgð á innheimtum og greiðslum
•  Samskipti við banka, fjármálafyrirtæki og endurskoðendur
•  Ábyrgð á launabókhaldi og launavinnslu
•  Umsjón með rekstri upplýsingakerfa
•  Samskipti við ýmsa rekstraraðila í Hörpu, viðskiptastjóra og lykilstjórnendur
•  Uppgjör viðburða í samvinnu við tónlistarstjóra og verkefnastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólapróf á sviði viðskipta og/eða fjármála
•  Reynsla af fjármálastjórnun og rekstri
•  Þekking á verkefnabókhaldi og kostnaðareftirliti
•  Reynsla af stjórnun
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar
•  Frumkvæði og metnaður til að ná árangi

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til 
og með 18. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Rekstrarfélagið Ago ehf. auglýsir laust til umsóknar starf fjármálastjóra fyrir Hörpu: Tónlistar og ráðstefnuhúsið í Reykjavík. Leitað er eftir áreiðanlegum og 
reglusömum einstaklingi með góða menntum og reynslu á sviði fjármála og viðskipta sem hefur áhuga á að starfa í fjölbreyttu og krefjandi starfsumhverfi.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með fjárreiðum, bókhaldi, rekstraruppgjörum, áætlanagerð, kostnaðareftirliti ásamt launabókhaldi félagsins og tengdra félaga. 
Vinnutími getur verið óreglulegur. Fjármálastjóri heyrir undir framkvæmdastjóra félagsins og situr í framkvæmdastjórn.

Rekstrarfélagið Ago ehf. sér um rekstur 
Hörpu: Tónlistar- og ráðstefnuhússins í 
Reykjavík. Ago er dótturfélag Portus sem 
sér um uppbyggingu hússins.
Eignarhaldsfélagið er Austurhöfn-TR ehf. 
sem er í eigu ríkis og Reykjavíkurborgar.
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Microsoft Ísland óskar eftir að ráða sölu- og markaðsdrifinn einstakling til starfa til þess að sjá um samskipti við lykilviðskiptavini. Um mjög spennandi 
og krefjandi starf er að ræða sem gefur viðkomandi tækifæri til mótunar og starfsframa hjá Microsoft Corporation. Starfið felur í sér að vera í tryggu og 
stöðugu sambandi við stærstu viðskiptavini Microsoft hér á landi. Jafnframt felst í starfinu greining á sölu- og markaðstækifærum auk áætlanagerðar.

Umsjón með starfinu hafa Ragnheidur Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Menntunarlegar og faglegar kröfur:
• Háskólamenntun skilyrði, meistarapróf eða MBA nám að auki mjög æskilegt
• 5 -10 ára reynsla í svipuðu eða sambærilegu starfi
• Reynsla af stjórnendaráðgjöf er mikill kostur eða reynsla af sölu til þeirra sem 

taka viðskiptalegar ákvarðanir innan fyrirtækja
• Reynsla af hagnýtingu upplýsingatækni
• Reynsla af skipulagningu verkefna
• Glöggskyggni, framtakssemi og frumkvæði í samskiptum við viðskiptavini
• Yfirborðsþekking á vörum og lausnum Microsoft
• Góð færni í ensku skilyrði, góð færni í dönsku æskileg
• Mikil hæfni til að koma frá sér upplýsingum í töluðu og rituðu máli

Lykileiginleikar starfsmannsins eru:
• Að geta helgað sig samskiptum við viðskiptavini af einlægum áhuga og stutt 

þá í það finna lausnir sem eykur hag þeirra
• Skipulagshæfileikar, skarpskyggni og einbeitni við verkefni og markmið
• Metnaður og áhugi, áræðni og frumkvæði
• Sjálfstæði, mikil ábyrgðartilfinning og hæfni í mannlegum samskiptum
• Mannblendinn, umburðarlyndi og hæfileiki til að þrífast í síbreytilegu umhverfi

Microsoft er staðsett í Borgartúni 25, 
þar starfa í dag 15 starfsmenn. 
Starfsaðstaða er mjög góð.

VIÐSKIPTASTJÓRI STÆRRI FYRIRTÆKJA
(CORPORATE ACCOUNT MANAGER)

Ef þú:
- Hefur mikinn metnað og dug
- Vilt uppskera í samræmi við árangur
- Ert með góða samskiptahæfileika
- Átt auðvelt með að koma fram
- Átt gott með að leiða margþætt og margslungin verkefni
- Átt auðvelt með að aðlagast nýjum aðstæðum og fólki
- Átt auðvelt með samskipti við fólk
- Átt auðvelt að koma auga á nýjar leiðir til lausnar verkefna

Þá býðst þér:
- Spennandi starf með mikla ábyrgð
- Laun í samræmi við hæfileika, getu og reynslu
- Góðir möguleikar á þróun í starfi innan Microsoft

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Fjármálaeftirlitið óskar eftir sérfræðingum á Lífeyris- og verðbréfasjóðasvið. Leitað er að öflugum einstaklingum með góða greiningar- og samskiptahæfni í 
eftirlit með lífeyrissjóðum. Lífeyris- og verðbréfasjóðasvið Fjármálaeftirlitsins (FME) hefur eftirlit með starfsemi lífeyrissjóða annars vegar og rekstrarfélögum 
verðbréfasjóða hins vegar. Lífeyrissjóðir landsins eru fjölmennastir eftirlitsaðila og mjög afgerandi í íslensku fjármálaumhverfi. Í boði eru fjölbreytt verkefni og 
áhugaverð störf í afar krefjandi umhverfi.

Umsjón með störfunum hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfssvið:
• Fjárhagslegt eftirlit með lífeyrissjóðum og vörsluaðilum séreignarsparnaðar
• Vettvangsathuganir og skýrslugerð því tengdu
• Tengiliður við eftirlitsaðila og umsjón með hæfismati þeirra
• Þátttaka í þróun og vinnu við rafræn skýrsluskil og úrvinnslukerfi
• Aðkoma að rannsóknum vegna lífeyrissjóða og vörsluaðila séreignarsparnaðar
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið:
• Eftirlit með lífeyrissjóðum og vörsluaðilum séreignasparnaðar
• Eftirlit með starfsháttum, starfsheimildum, fjárfestingum og skuldbindingum
• Veita umsagnir vegna lífeyrismála til fjármálaráðuneytisins
• Þátttaka í rannsóknarvinnu
• Þátttaka í vettvangsathugunum
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Fjármálaeftirlitið (FME) er sjálfstæð eftirlitsstofnun með sérstaka stjórn. Hlutverk FME er að fylgjast 
með því að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög og reglur og í samræmi við eðlilega 
viðskiptahætti. Eftirlitsskyldir aðilar stofnunarinnar eru m.a. viðskiptabankarnir, sparisjóðir, lána- og 
verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlar, lífeyrissjóðir, rekstrar- og vátryggingafélög, kauphallir o.fl . 
Nánari upplýsingar um stofnunina má nálgast á www.fme.is

SÉRFRÆÐINGUR OG LÖGFRÆÐINGUR 
Í LÍFEYRISSJÓÐAMÁLUM

SÉRFRÆÐINGUR LÖGFRÆÐINGUR

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðeigandi menntun, t.d. viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Viðeigandi starfsreynsla, t.d. af fjármálamarkaði
• Reynsla af lífeyrissjóðamálum æskileg
• Góð greiningarhæfni nauðsynleg
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð nauðsynleg

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistara eða embættispróf í lögfræði
• Viðeigandi reynsla, t.d. af fjármálamarkaði
• Reynsla af lífeyrissjóðamálum æskileg
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð nauðsynleg
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Fjölmiðlanefnd óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.

Allar upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Helstu verkefni:
• Dagleg framkvæmd og stjórn þeirra verkefna sem nefndinni eru 

falin samkvæmt lögum um fjölmiðla nr. 38/2011
• Ábyrgð á fjárreiðum nefndarinnar
• Samskipti við erlend stjórnvöld, m.a. vegna EES samningsins
• Upplýsingagjöf og fyrirsvar fyrir nefndina

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða sem nýtist í starfi
• Sérþekking á sviði fjölmiðlamála
• Reynsla af stjórnun og stefnumótunarvinnu
• Traust þekking á stjórnsýslu
• Reynsla af rekstri, þ.m.t. gerð fjárhagsáætlunar
• Mjög góð tungumálakunnátta áskilin (íslenska, enska, Norðurlandamál)
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Færni til að tjá sig í ræðu sem riti

Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem annast eftirlit samkvæmt lögum 
um fjölmiðla nr. 38/2011 og daglega stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til.FRAMKVÆMDASTJÓRI

Um starfskjör starfsmanna fjölmiðlanefndar fer að samningum 
opinberra starfsmanna, samanber 9. gr. laga nr. 38/2011

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

BM Vallá auglýsir laus störf þróunarstjóra BM Vallá ehf. og sölustjóra múrdeildar félagsins. Í boði eru fjölbreytt og skemmtileg störf hjá metnaðarfullu fyrirtæki.

Umsjón með störfunum hafa Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) og Hilmar Garðar Hilmarsson (hilmar.hilmarsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfssvið:
• Yfirumsjón með vöruþróun félagsins
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Uppbygging, rekstur og viðhald gæðakerfa 
• Upplýsingagjöf og fræðsla tengd gæðamálum 
• Verkstjórnun 
• Samskipti við erlend samstarfsfyrirtæki

Starfssvið:
• Sölustjórnun og sala í múrverslun BM Vallá
• Tilboðsgerð og heimsóknir til viðskiptavina
• Lagerstýring og áætlanagerð
• Þátttaka í vöruþróun félagsins
• Samskipti við erlend samstarfsfyrirtæki

BM Vallá hefur um langt árabil verið í fararbroddi íslenskra iðn fyrirtækja og 
gegnt forystuhlutverki í framleiðslu fyrir íslenskan byggingavörumarkað í steypu, 
múr vörum, hellum og garðvörum, forsteyptum einingum og fram leiðslu á vikri 
og múr vörum til út flutnings. BM Vallá rekur steypustöð og hellu verk smiðju í 
Reykja vík, múrverksmiðju í Garðabæ, einingaverksmiðjuna Smellinn og steypu-
stöð á Akranesi, vikurframleiðslu í Þorlákshöfn og sölu skrifstofur í Reykjavík og 
Akureyri. Mestur hluti framleiðslu BM Vallá er vottað ISO 9001. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns. Nánari upplýsingar á www. bmvalla.is.

SPENNANDI STÖRF

ÞRÓUNARSTJÓRI SÖLUSTJÓRI - MÚRVÖRUR

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkfræði, efnafræði eða önnur 

tæknimenntun
• Reynsla í byggingariðnaði
• Reynsla af gæða- og þróunarmálum
• Þekking á sementsbundnum efnum æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Iðnmenntun, tæknimenntun eða reynsla af sölu á múrefnum sem nýtist í starfi
• Góð enskukunnátta
• Almenn tölvukunnátta
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Þægilegt viðmót og rík þjónustulund
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Helstu verkefni

 » Innleiðing á vinnulagi og ferli sem 
tengjast CRM

 »
upplýsinga í CRM

 »
innleiðingunni

 » Þátttaka í þjálfun starfsmanna

 »

 »
greiningu viðskiptavina.

 »

 »

Hæfniskröfur

 »
 »

 »

 »

 »

Nánari upplýsingar 

-

Hæfniskröfur

 »
t.d. mannauðsstjórnun/vinnusálfræði/
viðskiptafræði/fullorðinsfræðslu

 » Framúrskarandi samskiptahæfni 
og þjónustulund

 »
 » Frumkvæði og drifkraftur
 » Reynsla af stjórnun smærri verkefna/hópa
 » Góð tölvukunnátta 
 » Hæfni til að miðla upplýsingum í rituðu og 

töluðu máli

 » Æskilegt að hafa a.m.k. 2-3 ára reynslu af 
fræðslumálum og/eða starfsmannamálum 

Helstu verkefni

 »
 »

 »

 »
 »

 »

 »

Nánari upplýsingar 

Umsókn merkt „Sérfræðingur á Verkefnastofu“ fyllist út á vef bankans, ásamt ítarlegri ferilsskrá. Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst nk.

Umsókn merkt „Sérfræðingur í fræðsludeild“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst nk.

Landsbankinn auglýsir eftir 
sérfræðingi á Verkefnastofu

Landsbankinn auglýsir eftir 
sérfræðingi í Fræðsludeild

Landsbankinn leitar að sérfræðingi í stjórnun viðskiptatengsla
-

Laust er til umsóknar starf sérfræðings í fræðsludeild bankans. -
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Kennarar
óskast

www.tskoli.is

Raftækniskólinn
Ein staða í faggreinum rafiðna.
Við leitum að tækni- eða verkfræðingi í rafiðn- 
greinum með meistara- og kennsluréttindi til 
kennslu í stýringum.

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G. 
Valdemarsson,skólastjóri Raftækniskólans, í 
síma 514 9251 og í tölvupósti, vgv@tskoli.is.

Upplýsingatækniskólinn
Ein staða í grunnnámi upplýsinga- og fjölmiðla- 
greina. Kennari í  vefforritun og vefsmíðum 
(html, css). Kennsluréttindi nauðsynleg, kennslu- 
reynsla æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Bjargey G. Gísladóttir, 
skólastjóri Upplýsingatækniskólans, í síma
514 9351 og í tölvupósti, bgg@tskoli.is.

Byggingatækniskólinn
Hálf til ein staða í tækniteiknun.
Við leitum að byggingafræðingi með góða 
þekkingu og reynslu af Revit og AutoCad 
forritum. Kennsluréttindi æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Hreinsson,
skólastjóri Byggingatækniskólans, í síma 
514 9101 og í tölvupósti, ghr@tskoli.is.

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi 
Tækniskólans og KÍ.

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst. 
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is.

S: 511 1144

565884
Geysir í Haukadal óskar eftir að ráða reyndan yfirmatreiðslumann/kokk á veitingastað sinn.

Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af störfum sem matreiðslumaður og búa yfir framúrskarandi 
hæfni í mannlegum samskiptum.

Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir ríkri þjónustulund og hafi brennandi áhuga og getu til að stýra 
stórum veitingastað. Viðkomandi mun taka virkan þátt í mótun veitingastaðarins.

Um 100% vaktavinnustarf er að ræða og möguleiki er á húsnæði á staðnum eða í nágrenni.

SKRÁNING OG UPPLÝSINGAR EINGÖNGU Á WWW.VINNA.IS

S: 511 1144

Z – brautir og gluggatjöld óskar eftir að ráða starfsfólk í afgreiðslu og saumaskap.
Verslunin selur ýmiskonar vörur svo sem rúmföt, gardínuvörur og baðvörur.

Afgreiðslustarf - 565876
Í starfinu felst afgreiðsla, sala og ráðgjöf til viðskiptavina.
 
Leitað er að snyrtilegum, jákvæðum einstaklingi sem hefur ríka þjónustulund.
Áhugi eða þekking á saumaskap er kostur, ekki skilyrði.
Vinnutími er að jafnaði frá kl. 13:00-18:00 mánudaga, þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga. Unninn er 
heill vinnu dagur á miðvikudögum. Yfir vetrartímann er stundum unnið á laugardögum. Um 65-100% 
starf er að ræða, samkvæmt nánara samkomulagi.

Saumastarf - 565875
Starfið felur í sér saumaskap á gluggatjöldum, tauköppum, felligardínum og fleira.
 
Leitað er að einstaklingi sem er samviskusamur, nákvæmur og vanur saumavinnu.
Einungis reyklausir einstaklingar með góða íslenskukunnáttu koma til greina. Um 100% starf er að ræða.

Um framtíðarstörf eru að ræða og þurfa viðkomandi aðilar að hefja störf í ágúst/september.

SKRÁNING OG UPPLÝSINGAR EINGÖNGU Á WWW.VINNA.IS

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Við leitum að ævintýragjörnu fólki á aldrinum 18 – 26 ára, sem talar Norðurlandamál og hefur brennandi áhuga á að starfa í Noregi.

Umsjón með starfinu hafa Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) og Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Securitas Direct í Noregi selur öryggislausnir fyrir heimili 
og fyrirtæki um allan Noreg. Securitas Direct er alþjóðlegt 
fyrirtæki staðsett í 9 löndum. Fyrirtækið býður upp á 
þjálfun og starfsþróunartækifæri fyrir starfsmenn sína.

SÖLUSTÖRF Í NOREGI

Securitas Direct í Noregi selur öryggiskerfi til einstaklinga og fyrirtækja. Securitas Direct vantar sölumenn til að kynna og selja vörur fyrirtækisins bæði á einstaklings- og 
fyrirtækjamarkaði.

Leitað er að einstaklingum sem hafa mjög góða kunnáttu í norsku og/eða öðru Norðurlandamáli, hafa áhuga á sölu, eru árangursdrifnir og búa yfir frumkvæði og metnaði í starfi.  
Jákvætt viðmót, þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar eru lykilatriði. Nýir sölumenn verða sendir á námskeið og fá þjálfun í sölutækni, reynsla af sölustörfum er því ekki 
nauðsynleg. Securitas Direct mun aðstoða einstaklinga við að finna húsnæði í Noregi.

Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði.
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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 Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 14. ágúst nk.

Verkefnastjóri í skráningaferladeild 
Skráningaferladeild er ein af fjórum deildum skráningarsviðs. Deildin ber ábyrgð á að útvega og viðhalda markaðsleyfum lyfja, aðallega innan Evrópu. Verkefnastjóri 
tekur þátt í mótun skráningarstefnu og ber ábyrgð á að fylgja henni eftir þar til markaðsleyfi fæst ásamt því að endurnýja markaðsleyfi eins og við á. Verkefnastjóri 
ber ábyrgð á rekstri umfangsmikilla skráningarferla sem ná yfir allt Evrópusambandið. Um er að ræða krefjandi starf í spennandi og síbreytilegu umhverfi. Starfið 
felur í sér mikil samskipti við evrópskar lyfjastofnanir, viðskiptavini og við aðrar deildir Actavis. 

Helstu verkefni:
Undirbúningur og innsending skráningarumsókna innan ESB 
Þátttaka í mótun skráningarstefnu og eftirfylgni 
Endurnýjun og viðhald markaðsleyfa eins og við á 

Við leitum að einstaklingi:
með háskólapróf á sviði raunvísinda 
með reynslu af verkefnastjórnun 
sem er sveigjanlegur og með góða samstarfs- og skipulagshæfileika 
með mjög góða ensku- og tölvukunnáttu 
með nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð 

Kvörðunarstjóri
Starfið tilheyrir tæknideild sem er hluti af starfsemi Actavis hf. Tæknideildin sér um viðhald, kvarðanir og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu 
fyrirtækisins, sem staðsett er í Hafnarfirði. Unnið er eftir skriflegum leiðbeiningum og öll viðhaldsvinna er skráð í þjónustuskýrslur/viðhaldsforrit. Starfið felur í sér  
samskipti við starfsfólk ýmissa deilda Actavis sem og utanaðkomandi þjónustuaðila.

Helstu verkefni:
Kvarðanir á tækjum á rannsóknarstofu, framleiðslu-, og þróunarsviði 
Umsjón með kvörðun á kvörðunarbúnaði
Útgáfa og viðhald skriflegra leiðbeininga

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í eðlisfræði, tæknifræði eða sambærilega menntun
með reynslu af mælingum og kvörðunum
sem er nákvæmur, samviskusamur og sýnir sjálfstæði í vinnubrögðum
með góða ensku- og tölvukunnáttu

Starfsmaður í töfludeild
Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um framleiðslu á töflum og hylkjum. Í starfinu felst  
samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Ef þú ert...
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð
verklagin/n

...þá bjóðum við 
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun

Sérfræðingur í gjaldeyrismiðlun og áhættustýringu
Starfið tilheyrir fjárstýringu (Corporate Treasury) sem er hluti af fjármálasviði Actavis Group. Fjárstýring hefur yfirumsjón með lausafjárstýringu samstæðunnar. 
Einnig hefur deildin umsjón með lánum, gjaldeyris- og vaxtaáhættu, tryggingum og bankasamskiptum. Viðkomandi er í miklum samskiptum við erlendar 
fjármálastofnanir sem og starfsmenn dótturfélaga Actavis Group hér heima og erlendis.

Helstu verkefni:
Dagleg umsjón með gjaldeyrismiðlun
Greining gjaldeyris- og vaxtaáhættu, hönnun og utanumhald 
á afleiðusamningum
Skýrslugjafir tengdar gengismálum
Verkefni tengd lánasamningi
Utanumhald á lánum milli tengdra félaga
Önnur fjárstýringarverkefni

Við leitum að einstaklingi:
með háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærilega menntun 
með a.m.k. 5 ára reynslu úr sambærilegu starfi
með reynslu af gjaldeyrismörkuðum, áhættugreiningu og afleiðusamningum
með reynslu af notkun Reuters, Bloomberg og IT/2 
með mikla hæfni í mannlegum samskiptum
sem sýnir öguð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
sem er skipulagður og talnaglöggur og með afar góða enskukunnáttu

Starfsmaður í bókhald
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 deildinni Finance and 
Administration sem sér um bókhald, innheimtu og almenna skrifstofuþjónustu fyrir Medis.

Helstu verkefni:
Bókun á innkaupum frá verksmiðjum Actavis
Afstemmingar banka, lánadrottna og fjárhagslykla
Aðstoð við mánaðarleg uppgjör
Ýmis skýrslugerð

Við leitum að einstaklingi:
með stúdentspróf eða sambærilega menntun 
með reynslu úr sambærilegu starfi (kostur)
með reynslu af bókhaldsvinnu og góð kunnátta í Excel er nauðsynleg 
sem vinnur skipulega og á skilvirkan og árangursríkan hátt 
með góða samskiptahæfni og mjög góða enskukunnáttu

iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni 
sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk 
fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag
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FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR ÍTR
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
FROSTASKJÓL
Undraland við Grandaskóla
Selið við Melaskóla
Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Frostheimar í Vesturbæ

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
ÁRSEL
Töfrasel við Árbæjarskóla
Skólasel við Ártúnsskóla
Víðisel við Selásskóla
Stjörnuland við Ingunnarskóla
Fjósið við Sæmundarskóla
Klapparholt við Norðlingaskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KRINGLUMÝRI
Álftabær við Álftamýrarskóla 
Sólbúar við Breiðagerðisskóla
Neðstaland við Fossvogsskóla 
Krakkakot við Hvassaleitisskóla 
Glaðheimar við Langholtsskóla
Laugarsel við Laugarnesskóla 
Vogasel við Vogaskóla
Vesturhlíð við Öskjuhlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
MIÐBERG
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Vinafell við Fellaskóla 
Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Vinasel við Seljaskóla
Vinaheimar við Ölduselsskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KAMPUR
Draumaland við Austurbæjarskóla  
Frístund við Háteigsskóla 
Hlíðaskjól við Hlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
GUFUNESBÆR
Hvergiland við Borgaskóla
Brosbær við Engjaskóla
Regnbogaland við Foldaskóla
Simbað við Hamraskóla
Kastali við Húsaskóla
Ævintýraland við Korpuskóla
Tígrisbær við Rimaskóla
Vík við Víkurskóla

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS

Yfirhjúkrunarfræðingur
Handlæknastöðin í Glæsibæ auglýsir stöðu 
yfirhjúkrunarfræðings lausa til umsóknar. 
Starfið felst í daglegum rekstri, innkaupum, störf-
um á skurðstofum og verkstjórn. Ráðið verður í 
lágmark 80% stöðu frá 1. október 2011. Menntun í 
skurðhjúkrun er skilyrði. Vinsamlegast sendið ferilskrá 
ásamt launaóskum á netfangið helgae@handlaekna-
stodin.is eða til Handlæknastöðvarinnar, Álfheimum 
74, 104 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 2. september 2011. 

Rafvirkjar óskast.
Traust rafverktakafyrirtæki óskar að ráða 

rafvirkja, sem fyrst.

Umsóknir sendist á box@frett.is fyrir 11.ágúst
merkt ,,Rafvirkjar-1108“

Tónlistarskóli Sandgerðis
Þverflautukennari

Tónlistarskóli Sandgerðis óskar eftir þverflautukenn-
ara 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.

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri, 
Lilja Hafsteinsdóttir, í síma 420-7520 eða 899-6357.
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Borgun er leiðandi fyrirtæki í þróun lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar.
Vegna aukinna verkefna þurfum við að bæta við sérfræðingum í hugbúnaðarþróun.

AUÐVELDAR VIÐSKIPTI

Nánari upplýsingar um störfin veitir:
Anna Rut Þráinsdóttir starfs manna stjóri, art@borgun.is – sími 560 1579

Umsækjendur eru vinsam legast beðnir um að sækja um starfið 
á heima síðu okkar, www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til og með
15. ágúst næstkomandi.

Borgun leitar 
að hugbúnaðar-
sérfræðingum

Helstu verkefni:

 Þróun vef- og vefþjónustulausna Borgunar
 Þróun nýrra virðisaukandi tæknilausna
 Þátttaka í mótun og framfylgni á tæknilegri framtíðarsýn
 Þátttaka í innleiðingu aðkeyptra lausna
 Rekstrarstuðningur

Menntun og hæfniskröfur:

 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegu
 Þekking á .Net forritun og gagnagrunnum
 Reynsla af fjölbreyttu tækniumhverfi er æskileg
 Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
 Sjálfstæði, sköpunarkraftur og frumkvæði í starfi

Borgun er framsækið fjár mála fyrir tæki sem hefur sér hæft sig í öruggri 
greiðslu miðlun í 30 ár. Starf sem inni má skipta í þrjú meginsvið: Fyrirtækja-
svið sem býður inn lendum fyrir tækjum heildar þjónustu í færslu hirð ingu, 
Alþjóða svið sem býður erlendum fyrir tækjum færsluhirðingar þjónustu 
og Útgáfu svið sem annast þjónustu og ráðgjöf við banka, spari sjóði 
og aðra korta útgef endur vegna útgáfu greiðslukorta.

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

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði vél- eða málmtækni  
• Þekking á starfsemi stéttarfélaga er kostur
• Góð tölvukunnátta
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli 
• Þjónustulund

Nánari upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
  
Umsóknarfrestur er til og 
með 14. ágúst nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is 

Starfsmaður óskast á  
kjara- og menntasvið
VM Félag vélstjóra- og málmtæknimanna auglýsir eftir 
starfsmanni til starfa á kjara- og menntasviði félagsins.

Á kjara- og menntasviði VM er unnið að hagsmunamálum 
á sviði kjara-, atvinnu- og menntamála þeirra starfsstétta 
sem félagið vinnur fyrir. Starfsmenn sviðsins þjónusta 
félagsmenn og liðsinna varðandi mál sem þeir leita með 
til félagsins og annast upplýsingagjöf og vinnslu efnis fyrir 
þá miðla sem félagið nýtir hverju sinni. 

Stóru-Vogaskóli auglýsir eftir 
starfsmanni í Frístund 

Í Sveitarfélaginu Vogum er starfræktur frístundaskóli 
fyrir nemendur í 1.-4. bekk. Þar verður nemendum 
boðið upp á tómstundir sem hæfa aldri þeirra og 
þroska, að loknum skóladegi til klukkan 17.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Skipulagning á faglegu frístundastarfi fyrir 6-9
  ára börn í samráði við skólastjóra. 
 • Leiðbeina börnum í leik og starfi. 
 • Samráð og samvinna við börn og starfsfólk.
 • Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk 
  grunnskóla. 

Hæfniskröfur
 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi.
 • Áhugi á að vinna með börnum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði. 
 • Færni í samskiptum. 

Um hlutastarf er að ræða, 50% -70%
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. 

Umsóknarfrestur er til 20.ágúst

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svava Bogadóttir 
skólastjóri og Jón Ingi Baldvinsson aðstoðarskólastjóri    
í síma 440-6250.
Umsóknir má senda á skoli@vogar.is
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 Félagsráðgjafi – Félagsþjónustan í Hafnarfirði

Laus er til umsóknar staða félagsráðgjafa hjá Félagsþjón-
ustunni í Hafnarfirði. 

Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf  1. september n.k. 

Verkefni viðkomandi verða í barnavernd og öðrum 
málaflokkum sem falla undir verksvið félagsþjónustu, s.s. 
málefnum fatlaðra, málefnum aldraðra, fjárhagsaðstoð, 
almennri félagsráðgjöf o.fl.

Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Félagsþjónustan býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda

Umsækjendur sendi upplýsingar um menntun og fyrri 
störf til Félagsþjónustunnar í Hafnarfirði, Strandgötu 33, 
220 Hafnarfirði, fyrir 15. ágúst n.k. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga 
og Félagsráðgjafafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar veita Guðríður Guðmundsdóttir 
lögfræðingur, gurry@hafnarfjordur.is og Ólína Birgisdóttir 
deildarstjóri, olina@hafnarfjordur.is.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar, 
jafnt sem konur, hvattir til að sækja um starfið.
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Umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2011

Við leitum að öflugum 
viðskiptastjóra í Reykjavík

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar 
upplýsingar. Umsóknir skulu berast í gegnum www.siminn.is. 

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi,  
áreiðanleg og lipur.

Viðskiptastjóri ber ábyrgð á viðskiptum við stóra viðskiptavini Símans 
á fyrirtækjamarkaði, s.s. sölu, kynningum, tilboðs- og samningagerð, 
ráðgjöf, viðskiptatengslum og eftirfylgni.

Menntun og hæfni
• Háskólapróf æskilegt
• Reynsla af vinnumarkaði skilyrði
• Tæknileg þekking eða áhugi á tækni mikilvægt
• Þekking á íslensku viðskiptalífi skilyrði
• Innsæi í fjarskiptalausnir og/eða þekking á 
   upplýsingatæknilausnum

 Persónulegir eiginleikar
• Kraftur og frumkvæði
• Lausnahugsun og rík þjónustulund
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til hópvinnu
• Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í 
   mannlegum samskiptum

Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2011.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Framkvæmdastjóri greiðslukerfa
Upplýsingar veita:
Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, 
eða Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðla-
bankastjóri, í síma 569-9600.  

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknir gilda í sex mánuði.  
Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling 
til starfa sem framkvæmdastjóri greiðslukerfa. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.  

Helstu verkefni:
• Yfirsýn yfir kerfislega þýðingarmikil greiðslu- og uppgjörskerfi 
• Mótun stefnu varðandi þróun kerfanna, innleiðingu og 
   framkvæmd breytinga
• Setning reglna um rekstur og uppgjörsfyrirkomulag
• Stuðningur við markaðslausnir
• Tengsl innlendra greiðslumiðlunarkerfa við erlend greiðslu- og 
   uppgjörskerfi 
• Skipulag viðbúnaðarmála á vettvangi greiðslumiðlunar
• Mat á nýjungum á sviði greiðslumiðlunar með tilliti til öryggis, 
   skilvirkni og hagkvæmni
• Útgáfa og umsýsla seðla og myntar

Sá einstaklingur sem leitað er að þarf að hafa mikinn áhuga  
og þekkingu á greiðslukerfum, hæfni til að leiða stefnumótun  
og stýra rekstri og teymi áhugasamra einstaklinga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á sviði greiðslumiðlunar og 
   greiðslukerfa
• Víðtæk stjórnunarreynsla 
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í munnlegri og skriflegri tjáningu, bæði á 
   íslensku og ensku, nothæf þekking á a.m.k. einu 
   Norðurlandamáli er einnig æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Greiðslukerfi er nýtt svið innan Seðlabanka Íslands. Hlutverk sviðsins er að stuðla að öryggi og skilvirkni þýðingarmikilla greiðslukerfa. 
Útgáfa og umsýsla seðla og myntar og rekstur fjárhirslna eru hluti af verkefnum sviðsins. Dótturfélag Seðlabanka Íslands, Greiðslu-
veitan ehf., mun heyra undir sviðið og framkvæmdastjóri greiðslukerfa á sæti í stjórn hennar. Starfsmannafjöldi verður 10-12 starfs-
menn auk starfsmanna Greiðsluveitunnar ehf., en sérstakur framkvæmdastjóri er yfir Greiðsluveitunni ehf. Um er að ræða spennandi 
viðfangsefni sem hefur verið í mikilli gerjun á undanförnum misserum. 

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn.  
Seðlabankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í 
verðlagsmálum. Seðlabankinn skal enn fremur 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.   

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

Framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika
Upplýsingar veita:
Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, 
eða Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðla-
bankastjóri, í síma 569-9600.  

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknir gilda í sex mánuði.  
Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling til 
starfa sem framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Helstu verkefni:
• Greiningar kerfisáhættu og fjármálastöðugleika
• Greining á fjármálakerfinu og samspili þess við efnahagslífið
• Ritstjórn og kynning á ritum Seðlabankans um fjármálastöðugleika
• Þátttaka í mótun fjármálastöðugleikastefnu
• Mótun og vöktun varúðarreglna sem Seðlabankinn setur, svo sem  
   um lausafjárhlutfall og gjaldeyrisjöfnuð
• Samstarf við FME samkvæmt samstarfssamningi
• Þátttaka í samstarfi við aðra seðlabanka
• Umsagnir um lagafrumvörp er lúta að fjármálakerfinu og stöðugleika þess

Sá einstaklingur sem leitað er að þarf að hafa brennandi áhuga  
á fjármálastöðugleika, víðtæka fræðilega og hagnýta þekkingu á 
fjármálakerfinu, hæfileika til að leiða greiningar- og stefnumótunarvinnu 
og hæfni til að stýra teymi vel menntaðra og áhugasamra einstaklinga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða 
   sambærilegum greinum sem nýtast í starfi
• Víðtæk þekking á fjármálakerfinu og einstökum 
   hlutum þess
• Víðtæk reynsla af rannsóknar- og stefnumótunarvinnu
• Víðtæk stjórnunarreynsla 
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í munnlegri og skriflegri tjáningu, bæði á 
   íslensku og ensku, nothæf þekking á a.m.k. einu 
   Norðurlandamáli er einnig æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Fjármálastöðugleiki er nýtt svið innan Seðlabanka Íslands. Meginviðfangsefni sviðsins felast í greiningu á áhættu í fjármálakerfinu 
og þátttöku í mótun varúðarreglna fyrir fjármálakerfið. Sviðið tekur þátt í stefnumótun varðandi uppbyggingu fjármálakerfisins 
og varðandi markmið, tæki og skipulag fjármálastöðugleika á Íslandi. Sviðið á í miklum samskiptum við stofnanir sem starfa að 
fjármálastöðugleika á Íslandi, einkum Fjármálaeftirlitið, en er einnig þátttakandi í umtalsverðu alþjóðlegu samstarfi. Búist er við að 
starfsmannafjöldi verði til að byrja með 8 starfsmenn. Um er að ræða spennandi viðfangsefni sem er í mikilli gerjun í framhaldi af 
fjármálakreppunni, bæði alþjóðlega og hér á landi. 

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn.  
Seðlabankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í 
verðlagsmálum. Seðlabankinn skal enn fremur 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.   
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Helstu verkefni lögfræðingsins verða lögfræðileg álit, 
leiðbeiningar og undirbúningur stjórnvaldsákvarðana á 
verkefnasviði stofnunarinnar, greining á löggjöf Evrópu-
sambandsins um umhverfismál og gerð tillagna um inn-
leiðingu. Einnig er gert ráð fyrir umsögnum um stjórn-
sýslukærur, þingmál fræðsluverkefnum o.fl. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  hæfniskröfur og umsókn-
arfrest er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/
storf_i_bodi

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á UMHVERFISSTOFNUN.IS

NJÓTUM UMHVERFISINS OG  STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

LÖGFRÆÐINGUR
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf lögfræðings á sviði laga og stjórnsýslu. 

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

Íslensk Ameríska óskar að ráða í bifreiðastjóra. 
Um er að ræða tímabundið starf í ágúst og september 

við dreifingu á vörum fyrirtækisins innan höfuðborgarsv.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax.

Íslensk Ameríska (ÍsAm)  er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og framleiðslufyr-
irtæki landsins á neytendamarkaði. ÍsAm á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Frón 
og Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið hefur umboð fyrir  heimsþekkt vörumerki 
eins og Pampers, Ariel, Always, Gillette, Duracell, Head & Shoulders, Pringles, BKI, 
Campbells, Finn crisp, Oscar, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl.  Hjá Íslensk 

Ameríska starfa yfir 300 manns. 

Umsóknir þurfa að berast til starfsmannastjóra á tölvupóstfangið helga@
isam.is eða bréfleiðis til Íslensk Ameríska, Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík 

merkt „starfsmannastjóri“ fyrir 13. ágúst 2011.

Ánægt starfsfólk er okkar metnaður

BIFREIÐASTJÓRI

Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Skipulögð vinnubrögð 
• Stundvísi og heiðarleiki
• Lipurð í mannlegum samskiptum

sími: 511 1144
www.alcoa.isHraun 1  730 Reyðarfjörður  Sími 470 7700ÍS
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Markmið Alcoa er að vera í fremstu röð í 

heiminum í framleiðslu og úrvinnslu áls. 

Hjá Alcoa Fjarðaáli starfar stór og 

metnaðarfullur hópur tæknimenntaðs 

fólks með stöðugar umbætur að leiðar-

ljósi. Verkefnin eru fjölbreytt og miklir 

möguleikar eru á endurmenntun og 

þróun í starfi. Álver Fjarðaáls er staðsett 

við Reyðarfjörð í fallegu, fjölskyldu-

vænu umhverfi.

Tæknistörf 
hjá Alcoa Fjarðaáli

Ábyrgðarsvið Hæfniskröfur

Vélfræðingur í málmvinnslu
Við leitum að vönum vélfræðingi til að hafa umsjón með víravél í steypuskála. 

Ársframleiðsla vélarinnar er allt að 90.000 tonnum af álvírum sem notaðir eru 

í háspennustrengi. Unnið er á tólf tíma vöktum frá kl. 8:00 til kl. 20:00.

Ábyrgðarsvið Hæfniskröfur

Verkfræðingur í álframleiðslu
Við leitum að verkfræðingi til að stýra framleiðsluferlum í kerskálum Fjarðaáls. 

Keralína álversins við Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu og öflugustu í 

heiminum. Álið er framleitt í 336 tölvustýrðum rafgreiningarkerum. 

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um störfin.
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569 5100
skyrr@skyrr.is Velkomin
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Fjögur spennandi störf hjá stærsta (og skemmtilegasta) UT-fyrirtæki landsins

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 rekstrarþjónustu.
 
Skýrr er jafnréttissinnað, fjölskylduvænt 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. Gildi Skýrr eru ástríða, snerpa 
og hæfni. Það er töff að vera nörd.

Sölusérfræðingur á miðlægum lausnum

Skýrr leitar að öflugum  Sölusérfræðingi  til að sinna sölu á 
miðlægum lausnum frá heimsþekktum framleiðendum svo sem 
EMC, DELL,  APC og Cisco.
Starfið felst í söluráðgjöf, samningagerð og  samskiptum við 
viðskiptavini og birgja. Viðkomandi er hluti af teymi sem hefur það 
hlutverk að nálgast nýja viðskiptavini og styðja við aðra 
sölustarfsemi í félaginu.  Yfirgripsmikillar þekkingar  og  reynslu 
er krafist ásamt því  að hafa  brennandi áhuga á upplýsingatækni.   

Hæfniskröfur
· Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
· Þekking og reynsla af sölu eða þjónustu á  
 miðlægum-lausnum
· Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
· Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
· Skipulagshæfni, frumkvæði og mikil þjónustulund

Verslunarstjóri hjá EJS, hluta af Skýrr 

Skýrr leitar að öflugum verslunarstjóra með haldgóða 
tækniþekkingu, góða framkomu, mikla samskiptahæfileika 
og metnað fyrir hönd fyrirtækisins. Verslunarstjóri ber ábyrgð 
á daglegum rekstri verslunar ásamt sölu á lausnum félagsins 
til viðskiptavina

Hæfniskröfur 

Söluráðgjafi úthringiverkefna

Skýrr leitar eftir hressum söluráðgjafa til að sjá um 
úthringiverkefni fyrirtækisins. Söluráðgjafinn ber ábyrgð 
á skipulagningu og framkvæmd á úthringiverkefnum ásamt 
öðrum söluverkefnum. Hann þarf að hafa góða framkomu, 
mikla samkiptahæfileika og metnað í starfi. 
 
Hæfniskröfur

Snillingum í sölu, verslunarstjórn, 
úthringingum og Microsoft-lausunum

Skýrr er að leita að:

Sérfræðingur í Microsoft

Skýrr leitar að að reynslubolta á sviði Microsoft lausna til að sinna 
þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina um innleiðingar og rekstur 
Microsoft lausna. Viðkomandi mun sinna greiningum kerfa, veita 
ráðgjöf til viðskiptavina og taka þátt í stórum og spennandi 
verkefnum á þessu sviði fyrir mörg af öflugustu fyrirtækjum 
landsins.  

Hæfniskröfur

 í upplýsingatækni 

 Sharepoint æskileg

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Unnur Flygenring á mannauðssviði 
Skýrr (unnur.flygenring@skyrr.is). Umsóknarfrestur er til 
og með 21. ágúst næstkomandi.
Tekið er á móti umsóknum á vef Skýrr (www.skyrr.is).
Fullum trúnaði er heitið. Öllum umsóknum er svarað.
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- með þér alla leið -

569-7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Fasteignasalan Miklaborg 
óskar eftir sölumanni til starfa!

Vegna mjög góðrar verkefnastöðu framundan vantar 
Mikluborg kraftmikinn sölumann til starfa sem fyrst.

Hreint sakavottorð og heiðarleiki

Kraftur og áræðni

Hæfni í mannlegum samskiptum

Gott vald á íslensku

Hæfnisskilyrði:

Fasteignasalan Miklaborg ehf. er leiðandi fasteignasala á 
Íslandi og býður upp góða tekjumöguleika fyrir sölumenn. 

Allar nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
framkvæmdastjóri Mikluborgar í síma 6 6 1 - 2 1 0 0 .
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum. Við erum 
á höfuðborgarsvæðinu og vantar starfskrafta í 
100% starf. Viðkomandi þarf að vera með hreint 
sakavottorð, ábyrgur og stundvís. Erum með föst 
verkefni við traust fyrirtæki.
Vinsamlegast sendið upplýsingar á 
rafvirki2010@gmail.com

TVÖ STÖRF Á BESSASTÖÐUM

Embætti forseta Íslands auglýsir laus til 
umsóknar tvö 100% störf á Bessastöðum.

RÁÐSMAÐUR / RÁÐSKONA

Starfið felur í sér umsjón með húshaldi og hvers konar 
viðburðum á Bessastöðum sem og undirbúning þeirra; vinn u 
við móttöku gesta, þjónustu, matseld, þrif; öflun aðfanga og 
umsjón með birgðum og húsbúnaði; ráðningu lausráðins 
aðstoðarfólks og stjórn á vinnu þess. Jafnframt ýmis önnur 
verkefni tengd Bessastöðum og embætti  forseta, svo sem 
leiðsögn fyrir gesti, skráningu gripa og fleira. 

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi umtalsverða 
reynslu af matseld, sé með bílpróf, lipur í samskiptum, hafi 
gott vald á ensku og hreint sakavottorð.

Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af stjórn viðburða.
Íbúðarhúsnæði á Bessastöðum fylgir starfinu og er til 

þess ætlast að starfsmaðurinn búi þar. 
Vinnutími getur verið nokkuð óreglulegur og eru laun 

greidd á grundvelli kjarasamnings ríkisins við SFR. Starfið 
er laust frá 1. október 2011. 

STARFSMAÐUR

Í starfinu felst vinna við þjónustu, móttöku gesta, þrif, 
matseld og annað sem tengist húshaldi og rekstri á 
Bessastöðum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi reynslu af heimilis-
störfum og matseld, sé með bílpróf, sé lipur í samskiptum 
og hafi almennt vald á ensku og hreint sakavottorð.

Vinnutími getur verið nokkuð óreglulegur og eru laun 
greidd á grundvelli kjarasamnings ríkisins við SFR. Starfið 
er laust frá 1. október 2011.

Nánari upplýsingar um þessi störf má fá hjá Örnólfi Thorssyni 
forsetaritara og Árna Sigurjónssyni skrifstofustjóra hjá embætti 
forseta Íslands (sími 540 4400, forseti@forseti.is). Umsóknir 
skulu hafa borist í síðasta lagi mánudaginn 29. ágúst 2011 
og skal senda þær til skrifstofu forseta að Sóleyjargötu 1, 
150 Reykjavík, merktar (a) Ráðsmaður / Ráðskona eða (b) 
Starfsmaður, eftir því sem við á. Einnig má senda umsóknir 
í rafrænu formi á netfangið umsokn@forseti.is. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Skipalyftan í Vestmannaeyjum
leitar að vönum vélvirkjum og

stálskipasmiðum, upplýsingar veitir
Stefán Örn Jónsson í síma 8975760

Óskum eftir
hörkuduglegum, reyklausum og sjálfstæðum aðila

á  vaktir í söluturn í Breiðholti og Hraunbæ.
Eingöngu 18 ára  og eldri koma til greina.

Umsóknir sendist á: maria-holmgrims@hotmail.com
Upplýsingar í síma: 846 1082
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Hlutverk Póst- og 
fjarskiptastofnunar er að 
tryggja hagkvæm, örugg 
og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka 
samkeppni á markaði. 

Starf stofnunarinnar mótast 
af alþjóðlegum kröfum og 
tekur breytingum í sam- 
ræmi við öra alþjóðlega 
þróun. Meginþungi 
starfseminnar er á 
fjarskiptum og tengdum 
málum.

Hjá PFS starfa 24 starfs- 
menn, aðallega 
sérfræðingar við úrlausn 
tæknilegra, viðskiptalegra 
og lagalegra verkefna er 
tengjast hlutverki 
stofnunarinnar.

PFS hvetur konur jafnt sem 
karla til að sækja um störf 
hjá stofnuninni. 

Sjá nánari upplýsingar 
á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) auglýsir starf sérfræðings í greiningardeild laust til 
umsóknar. Í boði er fjölbreytt og áhugavert starf hjá stofnun sem leggur áherslu á 
gildin fagmennsku, traust og víðsýni. 

Sérfræðingur í greiningardeild
Við leitum að öflugum sérfræðingi til liðs 
við okkur í greiningardeild PFS.  Sérfræð-
ingur vinnur með teymi starfsmanna 
deildarinnar sem vinna náið saman að 
úrlausn verkefna sem lúta að viðskipta-
legum þáttum eftirlits á póst- og fjarskipta-
markaði.

Starfssvið
Kostnaðargreiningar og ýmis sérverkefni á 
verksviði deildarinnar ásamt stuðningi við störf 
annarra deilda. Verkefnin snúa m.a. að eftirliti 
með gjaldskrám og bókhaldslegum aðskilnaði 
fjarskiptafyrirtækja  í samræmi við álagðar kvaðir 
PFS á fyrirtækin. Að jafnaði fela þessar kvaðir í sér 
að  gert er ráð fyrir að kostnaðarviðmiðun 
gjaldskrár sé langtíma viðbótarkostnaður (LRIC) 
og að aðskilnaður einstakra rekstrareininga 
fyrirtækis byggi á kostnaðarverðsreikningsskilum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, 
verkfræði eða sambærileg menntun. 
Framhaldsnám eða starfsreynsla á sviði 
fjarskipta er kostur.
Reynsla í gerð ársreikninga, áætlanagerð 
fyrirtækja og reikningshaldi er æskileg og 
jafnframt er kostur ef umsækjandi hefur 
reynslu eða þekkingu í beitingu LRIC 
aðferðarinnar. Gott vald á íslensku og 
ensku, ríkuleg samskiptafærni og skipulögð 
vinnubrögð eru áskilin; jafnframt geta til 
að vinna sjálfstætt sem og í hópi auk 
sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er 
til að ná árangri í samskiptum við markaðs-
aðila á fjarskiptamarkaði.

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2011.
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu PFS www.pfs.is og senda jafnframt 
ferilskrár í viðhengi.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.
Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn 
gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema 
umsækjandi ákveði umsókninni skemmri 
gildistíma.
Nánari upplýsingar um starfið veita Óskar
Þórðarson, forstöðumaður greiningardeildar, 
oskarth@pfs.is og Anna Dóra Guðmundsdóttir, 
mannauðs- og gæðastjóri, annadora@pfs.is í 
síma 510-1500.

Sérfræðingur í greiningardeild
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Jobconnect – A Norwegian Staffing and recruiting agency

On behalf of a worldwide leading company in the design, manufac-
ture and sale of comprehensive systems and components used in oil 
and gas drilling and production, we are searching for engineers for 
full time employment in Norway. 

Engineers in Electro-Mechanical-Hydraulic-Automation

General qualifications and skills:
We are looking for efforts willing employees with the ability to 
work independently and at the same time contribute to positive 
teamwork. Applicants should have a background as engineers or 
civil engineers. Other important factors are the ability to work well in 
teams and good communication skills in English.

One or more of the following points is a plus:
• Experience from the offshore -, engineering- or 
 mechanical industry. 
- Knowledge of hydraulic systems and components. 
- Work experience from oil-related or other relevant technical fields.
- Experience and knowledge of steering systems, integrated control  
 systems, drilling related equipment or systems for offshore 
 drilling rigs.

We can offer you:
- A young and informal environment that is characterized by trust  
 and openness.
- Good conditions and exciting career opportunities in Norway 
 and worldwide.
- Interesting and challenging duties in an international environment  
 with good opportunities for professional development.
- Competitive salary terms.
- Good insurance and pension schemes.
- A great working environment.

Please send your CV and application letter in English within the 
8th of August to the contact person below. Interviews will be 
held in Reykjavik 11/8-13/8.  

Contact: Karianne Haugom, 
  Staffing Advisor Jobconnect
E-mail: karianne@jobconnect.no
Web-page: www.jobconnect.no 

Stóru-Vogaskóli auglýsir eftir 
starfsmanni í Frístund 

Í Sveitarfélaginu Vogum er starfræktur frístundaskóli 
fyrir nemendur í 1.-4. bekk. Þar verður nemendum 
boðið upp á tómstundir sem hæfa aldri þeirra og 
þroska, að loknum skóladegi til klukkan 17.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Skipulagning á faglegu frístundastarfi fyrir 6-9
  ára börn í samráði við skólastjóra. 
 • Leiðbeina börnum í leik og starfi. 
 • Samráð og samvinna við börn og starfsfólk.
 • Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk 
  grunnskóla. 

Hæfniskröfur
 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi.
 • Áhugi á að vinna með börnum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði. 
 • Færni í samskiptum. 

Um hlutastarf er að ræða, 50% -70%
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. 

Umsóknarfrestur er til 20.ágúst

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svava Bogadóttir 
skólastjóri og Jón Ingi Baldvinsson aðstoðarskólastjóri    
í síma 440-6250.
Umsóknir má senda á skoli@vogar.is
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Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst 2011.

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 sendar á umsoknir@mila.is
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Starfslýsing

Um er að ræða vaktavinnu hjá Kerfisvöktun Mílu þar sem 
unnið er á þrískiptum 8 tíma vöktum allt árið um kring. 
Starfið felst í bilanagreiningu og vöktun á þeim fjar- 
skiptakerfum sem Míla á og rekur.
 
Kerfisvöktun tekur einnig við og skráir tilkynningar um  
bilanir auk þess að bregðast við þeim í gegnum eftirlits-
kerfin. Að auki veitir Kerfisvöktun viðskiptavinum, innan- 
og utanlands, upplýsingar um framkvæmdir á vegum 
Mílu og þær bilanir sem verða á kerfum fyrirtækisins.

Menntunar- og hæfniskröfur

·  Menntun á sviði rafeindavirkjunar, rafiðnfræði 

 eða sambærilegt nám 

·  Reynsla af fjarskiptalögnum er mikill kostur

·  Samskiptalipurð

·  Hæfni til að vinna með öðrum

·  Aðlögunarhæfni

·  Skipulagshæfni

·  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

·  Góð enskukunnátta

Míla ehf.    Stórhöfða 22   Sími 585 6000    www.mila.is 
Lífæð samskipta

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á 
Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum 
fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla leitar að rafeindavirkja 
eða rafiðnfræðingi

Úrskurðarnefnd
almannatrygginga

Úrskurðarnefnd almannatrygginga óskar eftir að ráða 
lögfræðing til starfa frá 1. október nk. eða eftir nánara 
samkomulagi. Verkefnin felast aðallega í túlkun og beit-
ingu réttarreglna á sviði almannatrygginga, sjúkratrygg-
inga, sjúklingatryggingar og stjórnsýslu og í undirbúningi 
úrskurða fyrir úrskurðarnefndina. 

Starfið krefst lipurðar í samskiptum, nákvæmni í vinnu-
brögðum og sjálfstæðis til verka. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi ríkisins og stéttarfélags lögfræðinga.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
berist til úrskurðarnefndar almannatrygginga, Hafnar-
húsinu v/Tryggvagötu, Reykjavík, eigi síðar en 23. ágúst 
2011.

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

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Agnes Þorsteinsdóttir 
framkvæmdastjóri í síma 551-8200.

Yfirmaður mötuneytis

Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, 
www. reykjavik.is, undir Auglýsingar, Störf í boði.

Við Hólabrekkuskóla er laus staða yfirmanns í 
mötuneyti skólans. Um tímabundna ráðningu er að 
ræða. Hólabrekkuskóli er heilstæður grunnskóli með 
um 500 nemendur og 70 starfsmenn.

Leitað er að einstaklingi með ríka þjónustulund, sem 
á auðvelt með að vinna með börnum og fullorðnum.

Um er að ræða 100% starf.

Helstu verkefni og ábyrgð
Yfirmaður í mötuneyti skólans ber ábyrgð á matseld 
fyrir nemendur og starfsmenn. 
Lögð áhersla á fjölbreyttan og hollan mat þar sem 
notast er við viðmið Lýðheilsustöðvar. 

Yfirmaður mötuneytis hefur yfirumsjón með mat-
reiðslu, hönnun matseðla, frágangi í eldhúsi, samskip-
tum við birgja auk innkaupa á hráefni. Yfirmaður mötu-
neytisins hefur mannaforráð. Einnig sér viðkomandi 
um veitingar fyrir ýmsar uppákomur í starfinu ásamt 
því að sinna öðrum tilfallandi verkefnum. 

Hæfniskröfur
Menntun og reynsla á sviði matreiðslu.

Góð þekking á næringarfræði.

Færni í mannlegum samskiptum.

Þekking á rekstri mötuneyta.

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Frumkvæði í starfi, reglusemi og stundvísi. 

Geta til að vinna undir álagi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur 
og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2011. Nánari 
 upplýsingar um starfið veitir Hólmfríður G. 
Guðjónsdóttir, skólastjóri í síma 4117550 / 6648235 
eða með því að senda fyrirspurnir á netfangið 
holmfridur.g.gudjonsdottir@reykjavík.is

Heilbrigðisfulltrúi - Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

Starfið felst m.a. í:
• Að hafa reglubundið eftirlit með matvælum, neysluvatni 
 og starfsleyfisskyldum fyrirtækjum í samræmi við lög 
 um matvæli nr. 93/1995, lög nr. 7/1998 um hollustuhætti 
 og mengunarvarnir, og lög nr. 52/1988 um eiturefni og 
 hættuleg efni og reglugerðum skv. þeim.
• Að sinna skráningum, skýrslugerð og bréfaskriftum, sinna 
 kvörtunum og annast fræðslu. Beita þvingunarúrræðum í 
 samráði við deildarstjóra.
• Sinna öðrum verkefnum samkvæmt fyrirmælum 
 deildarstjóra.
• Að vinna með hópi sérfræðinga Heilbrigðiseftirlitsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda, raunvísinda, 
 umhverfisfræða eða sambærileg menntun s.s. 
 dýralækninga, líffræði, matvælafræði eða verkfræði.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki 
 og samstarfshæfni, sem og geta til að leiða og taka þátt 
 í uppbyggilegu hópastarfi. Viðkomandi þarf að geta unnið 
 vel undir álagi.
• Jákvæðni, samviskusemi og vilji til að takast á við fjölbreytt 
 og krefjandi verkefni.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfileikar.
• Færni til að setja fram ritað mál fyrir stjórnsýslu borgarinnar 
 á greinagóðri íslensku.
• Réttindi til að starfa sem heilbrigðisfulltrúi eru æskileg.

Laust er til umsóknar starf heilbrigðisfulltrúa hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Matvælaeftirliti. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Óskar Ísfeld Sigurðsson, deildarstjóri Matvælaeftirlits Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur hjá Umhverfis- 
og samgöngusviði Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, frá kl. 9-16 í síma 411 1111.

Umsóknir skulu berast til deildarstjóra Matvælaeftirlitsins, Borgartúni 12- 14, 105 Reykjavík, netfang oskar.isfeld.sigurdsson@
reykjavik.is eigi síðar en 21. ágúst 2011.

Reykjavík 4. ágúst 2011. Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar/ Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Matvælaeftirlit.

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af fagsviðum borgarinnar og samanstendur af skrifstofum Samgöngumála, Neyslu 
og úrgangs og Náttúru og útivistar, auk Staðardagskrár 21, Bílastæðasjóði og Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur sem skiptist í tvær deildir: 
Matvælaeftirlit og Umhverfiseftirlit auk þess sem Heilbrigðiseftirlitið sér um vöktun umhverfisgæða og hundaeftirlit.

Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilnæm lífsskilyrði, að neysluvatn og matvæli séu örugg 
og vernda heilnæmt og ómengað umhverfi. 

Starf í boði er hjá Matvælaeftirliti sem sér um eftirlit með matvælum, matvælafyrirtækjum og hollustuháttum í fyrirtækjum 
og stofnunum, gististöðum, útgáfu starfsleyfa, umsagnir, fræðslu og sinnir kvörtunum, ásamt öðrum verkefnum. Deildarstjóri 
er næsti yfirmaður.

Óskastarfið laust til umsóknar
Skrifstofa stéttarfélaganna á Húsavík leitar eftir 
skrifstofu- og fjármálastjóra til starfa. Starfið felur í sér 
umsjón með bókhaldi, fjármálastjórn og almennri 
þjónustu við félagsmenn stéttarfélaganna sem telja 
um 2600 manns. Tölvu- og tungumálakunnátta 
og lipurð í mannlegum samskiptum er æskileg. 
Starfsmaðurinn heyrir undir forstöðumann 
skrifstofunnar, Aðalstein Á. Baldursson, sem jafnframt 
veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 8646604. 
Starfsemi stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum er ein 
sú öflug asta á landsvísu. Umsóknarfrestur um starfið 
er til 10. ágúst 2011 og skal umsóknum skilað á Skrif-
stofu stéttarfélaganna, Garðarsbraut 26, 640 Húsavík 
í lokuðu umslagi eða á netfangið kuti@framsyn.is.
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Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 
Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“
Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi
Deildarstjóri og leikskólakennara eða annað 
uppeldimenntað starfsfólk.

Nánari upplýsingar gefur Bjarney K. Hlöðversdóttir 
skólastjóri kor@skolar.is sími 570-4940

Heilsuleikskólinn Hamravellir 
í Hafnarfirði
Deildarstjóri.

Nánari upplýsingar gefur Ragnheiður Gunnarsdóttir 
skólastjóri hamravellir@skolar.is sími 424-4640

óskar eftir starfsfólki: 

Radisson Blu Hótel Saga 

Vaktstjóri í veislueldhúsi
Við óskum eftir að ráða faglærðan matreiðslumann
í stöðu vaktstjóra veislueldhúss.

 Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er 15 daga í 
mánuði.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.

 Reynsla af vinnu í veislueldhúsi eða af fjölbreyttum 
eldhússtörfum kostur.

 

Matreiðslumaður í Skrúð
Við óskum eftir að ráða faglærðan matreiðslumann
á veitingastaðinn Skrúð.

 Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er 15 daga í 
mánuði.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.

 

Smurbrauð og aðstoð í eldhúsi
Við óskum eftir að ráða aðila í veislueldhús sem er 
ábyrgur fyrir smurbrauði ásamt öðrum tilfallandi störfum 
í elhúsi.

 Um er að ræða dagvinnu á virkum dögum.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.

 Reynsla af smurbrauði er kostur ásamt mikilli reynslu af 
almennum eldhússtörfum.
 
Nánari upplýsingar veitir G. Kristinn Stefánsson í síma 
820-9919 eða kristinn.stefansson@radissonblu.com

Veitingastjóri í Grillið
Við óskum eftir að ráða faglærðan framreiðslumann
í stöðu veitingastjóra Grillsins.
Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.
Reynsla af daglegum rekstri veitingastaðar er kostur.
 
Nánari upplýsingar veitir Birgir Guðmundsson í síma 
820-9907 eða b.gudmundsson@radissonblu.com

Vaktstjóri í veisludeild
Við óskum eftir að ráða faglærðan framreiðslumann
í stöðu vaktstjóra veisludeildar.

 Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er 15 daga í 
mánuði.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.

 Reynsla af vinnu í veislusölum er kostur.

Þjónustustörf í veisludeild
Við óskum eftir að ráða starfsmenn með góða reynslu af 
þjónustustörfum í aukavinnu í veisludeild.

 Aðallega er um að ræða kvöld- og helgarvinnu.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.
 

Framreiðslunemar
Við óskum eftir að ráða framreiðslunema á samning.

 Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna sjálfstæð 
vinnubrögð, vera stundvís og samvinnufús.
 
Nánari upplýsingar veitir Lovísa Grétarsdóttir í síma 
820-9920 eða lovisa.gretarsdottir@radissonblu.com

Gestamóttökustjóri
Starfið er 100% starf unnið á vöktum frá kl. 08:00–20:00.

Helstu verkefni:

 Samskipti við gesti og símsvörun, innritun og útritun 
gesta og frágangur reikninga

 Daglegt uppgjör deildar

 Ábyrgð á verkefnum hverrar vaktar

Menntun og hæfni:

 Stúdentspróf

 Mikil þjónustulund og stundvísi

 Íslensku- og enskukunnátta skilyrði

 Önnur tungumálakunnátta er kostur

 Sjálfstæði í vinnubrögðum

 Mikil samskiptahæfni

 Stjórnunarhæfileikar
 
Nánari upplýsingar veitir Ísey Gréta Þorgrímsdóttir í síma 
820-9901 eða í isey.thorgrimsdottir@radissonblu.com

 
Allir umsóknir skulu berast fyrir 17. ágúst nk.  
á anna.jonsdóttir@radissonblu.com.

Radisson BLU Hótel Saga er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu þægindum, 

í einungis nokkurra mínútna göngufjarlægð frá hjarta Reykjavíkur.  

Það er nútímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar sem gæði, þjónusta 

og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. Radisson BLU Hótel  

Saga er hluti af Rezidor sem rekur hátt í 300 hótel í Evrópu, Mið-

Austurlöndum og Afríku. Hjá Hótel Sögu starfa um 100 manns. 

Ritari á læknastofu
Óskum eftir móttökuritara í fullt starf á læknastofu.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is 
merkt „Ritari-0811“

Umsóknafrestur til 15.ágúst

Starfslýsing:
Afgreiðsla í verslun, aðstoð á vinnustofu og við innkaup. 
Þátttaka í hönnunarferli, aðstoð við viðhald heimasíðu og 

Facebook. Pakka pakkningum, almenn þrif og uppgjör í lok 
dags. Hægri hönd eiganda og tilbúin/nn að ganga í öll störf. 
Vinnutími 10–18 virka daga og 10–16 annan hvern laugardag.

Kostir væntanlegs starfsmanns:
Vera skapandi, helst hafa þekkingu á saumaskap, tölvum og 

skapandi vinnu. Hafa góða samskiptahæfileika, geta leiðbeint, 
stjórnað, og selt. Hafa reynslu af verslunarstörfum. Viðkomandi 

þarf að hafa áhuga á að vinna með börnum og 
hafa góð tök á íslensku.

Ný hönnunarverslun með vörur fyrir börn og 
barnaherbergi auglýsir eftir starfsmanni í verslun 

og aðstoð við hönnun.

Starfsmaður í verslun og 
aðstoð við hönnun

Áhugasamir skili inn umsókn fyrir 15. ágúst á 
valamagg@internet.is
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Óskum eftir móttökuritara á skrifstofu Sóma ehf. 
Starfið felur í sér almenna símasvörun, móttöku 

viðskiptavina og bílstjóra, tölvuvinnslu oflr. 

Viðkomandi þarf að hafa almenna tölvukunnáttu og 
geta unnið sjálfstætt. Unnið er með Navision Dynamics, 

MS Outlook, Excel og Word. Vinnutími er frá 8 til 16. 

Vinsamlegast sendið umsókn á siggi@somi.is eða
fyllið út umsókn á staðnum milli kl 10 og 15. 

Gilsbúð 9, 210 Garðabæ, sími, 565 6000, www.somi.is

 

Frístundaleiðbeinendur
 
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða frístunda-
leiðbeinendur til starfa í félagsmiðsstöðvum og 
heilsdagsskóla sem hafa verið sameinaðar í nýjar 
starfseiningar í bænum og heyra undir skrifstofu 
æskulýðsmála. Starfið getur einnig tekið til verk-
efna tengdum sumarstarfi ÍTH. Næsti yfirmaður er 
æskulýðsfulltrúinn í Hafnarfirði. 

Um er að ræða hlutastarf, fullt starf (100%) og starf 
utan dagvinnutíma.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
• Reynsla af störfum á vettvangi frítíma er kostur
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Möguleiki er á sveigjanlegum 
vinnutíma á ársgrundvelli.

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

Nánari upplýsingar veitir Ellert Baldur Magnússon, 
æskulýðsfulltrúi. Senda má fyrirspurnir á ellert@
hafnarfjordur.is eða hafa samband við Skrifstofu 
æskulýðsmála í síma 585-5500.

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst næst-
komandi. Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnar-
fjarðarbæjar merktar „Frístundaleiðbein endur“ eða 
með rafrænum hætti á ellert@hafnar fjordur.is. 

Menningar- og ferðamálasvið

Minjasafn Reykjavíkur

Minjasafn Reykjavíkur auglýsir lausa til umsóknar stöðu verkefnisstjóra safnfræðslu. Starfsstaður er í 
Landnámssýningunni Reykjavík 871+/-2 við Aðalstræti og Árbæjarsafni. 

Starfssvið: Umsjón með fræðslustarfi Minjasafns 
Reykjavíkur. Gerð fræðsluefnis og safnkennsla fyrir 
nemendur á öllum skólastigum. Stjórn viðburða í safninu. 
Móttaka og leiðsögn safngesta á öllum aldri.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Kennsluréttindi og/eða reynsla af kennslu og starfi með 
börnum og ungu fólki nauðsynleg. 

 Góð íslenskukunnátta nauðsynleg og færni til að tjá sig í 
ræðu og riti.

 Færni í erlendum tungumálum. Góð enskukunnátta 
nauðsynleg, þekking á þriðja tungumáli æskileg.

 Þekking og áhugi á sögu Reykjavíkur og íslenskri 
menningu.

 Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg. 
 Þekking og áhugi á margmiðlun æskileg. 
 Færni í mannlegum samskiptum.
 Frumkvæði og sjálfstæð, skapandi og skipulögð vinnubrögð.

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Næsti yfirmaður er deildarstjóri miðlunardeildar. 
Nánari upplýsingar veita Guðný Gerður Gunnarsdóttir, 
borgarminjavörður, netfang: gudny.gerdur.gunnarsdottir@
reykjavik.is og Guðbrandur Benediktsson, deildarstjóri 
miðlunardeildar, netfang: gudbrandur.benediktsson@
reykjavik.is

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Um er að ræða fullt 
starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf eigi síðar en 
1. október n.k. 

Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og 
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á 
www.reykjavik.is.

Upplýsingar um Minjasafn Reykjavíkur og starfsemi þess má 
finna á vefnum www.minjasafnreykjavikur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst n.k. Umsóknir 
skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Minjasafn Reykjavíkur safnar, varðveitir og rannsakar menningarminjar í Reykjavík og miðlar þekkingu um sögu og lífskjör íbúa í Reykjavík. Sýningarstaðir eru í 
Árbæjarsafni og Landnámssýningunni Reykjavík 871 +/-2. Starf safnsins miðar að því að glæða áhuga, skilning og virðingu fyrir sögu Reykjavíkur og að tryggja að allir 
hafi aðgang að menningararfi höfuðborgarinnar. Starfsemi Minjasafns Reykjavíkur heyrir undir Menningar- og ferðamálsvið Reykjavíkurborgar en hlutverk þess er að 
fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. 

Mannauðsskrifstofa Ráðhúss Reykjavíkur

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Dagleg kerfisumsjón og þróun mannauðskerfisins
Umsjón með forsendubreytingum, í samvinnu við 
forsendunefnd
Skýrslugerð og gagnavinnsla
Samvinna við rekstraraðila kerfisins
Þjónusta við svið og vinnustaði Reykjavíkurborgar

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í tölvu- eða upplýsingafræðum eða 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af kerfisumsjón og vinnu með gagnasöfn
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
Nákvæmni og hæfni til að vinna með og túlka töluleg gögn 
og launaupplýsingar

Frekari upplýsingar um starfið
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.  Umsóknarfrestur er til 14. ágúst 
2011.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Árni Ragnar Stefánsson, 
deildarstjóri ráðgjafadeildar Mannauðsskrifstofu 
Reykjavíkurborgar í síma 693 9327 eða með því að senda 
fyrirspurn á arni.ragnar.stefansson@reykjavik.is

Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.
reykjavik.is, undir Auglýsingar, Störf í boði.

Verkefnisstjóri mannauðskerfis Reykjavíkurborgar
Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra Öskju-mannauðskerfis Reykjavíkurborgar.  Starfið felur í sér umsjón 
og þróun mannauðskerfisins (Oracle e-Business Suite) auk hliðarkerfa svo sem viðveruskráningarkerfis 
(VinnuStund) og starfsumsóknakerfis (VinnuUmsókn).  Framundan eru einnig spennandi verkefni við 
uppfærslu á mannauðskerfinu og frekari þróun þess og tengdra kerfishluta.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Golfklúbbur Hveragerðis 
í Gufudal óskar eftir að
ráða framkvæmdastjóra. 

Um fulla stöðu er að ræða á 
ársgrundvelli.

Starfið felur í sér allan 
almennan rekstur Golfklúbbs 
Hveragerðis ásamt 
veitingarekstri í golfskála GHG. 

Farið er fram á bókhaldskunnáttu, stjórnunarreynslu, 
reynslu af mannaforráðum, þekkingu á golfíþróttinni 
og lipurð í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2011 og skulu 
umsóknir ásamt starfsferilsskýrslu sendar á 
golfghg@simnet.is

Óskir um nánari upplýsingar skal senda á 
golfghg@simnet.is

Golfklúbbur Hveragerðis
Gufudal
810 Hveragerði

Starfsmenn óskast
Orlofssjóður Kennarasambands Íslands óskar eftir að 
ráða tvo starfsmenn í um 50% starf hvorn til að sjá 
um þrif, þvotta, minniháttar viðhald og umsjón með 

orlofshúsum Kennarasambands Íslands við 
Sóleyjargötu 25 og 33 í Reykjavík.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá, mynd og 
meðmælum skal senda til Orlofssjóðs Kennara-
sambands Íslands, Kennarahúsinu Laufásvegi 81, 

101 Reykjavík eða á netfangið: orlof@ki.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst nk. Æskilegt er að 

starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Hanna Dóra Þórisdóttir, 
framkvæmdastjóri Orlofssjóðs í síma 595-1111.

Orlofssjóður Kennarasambands Íslands

Aðstoðarfólk í eldhúsi
Okkur vantar fleira hæfileikafólk í eldhúsið. 
Leitum að fólki með brennandi áhuga á 
matargerð sem er reiðubúið að læra nýja og 
spennandi hluti. Unnið er á 11 tíma vöktum, tvo 
daga aðra vikuna og fimm daga þá næstu. 
Matreiðslumenntun er kostur en ekki skilyrði. 

Sendu okkur umsókn á atvinna@tokyo.is fyrir 
15. ágúst og láttu ferilskrá og mynd fylgja. 
Allar nánari upplýsingar á www.tokyo.is.
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Verkefnastjóri frístundastarfs

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsmenn 
til að hafa umsjón með frístundastarfi  í  bænum. 
Starfið tekur til starfsemi félagsmiðstöðva og heils-
dagsskóla sem hefur verið sameinuð í eina starf-
seiningu sem heyrir undir skrifstofu æskulýðsmála. 
Starfið getur  einnig tekið  til verkefna tengdum 
sumarstarfi ÍTH s.s. leikjanámskeiðum, Vinnuskóla, 
gæsluvöllum, skólagörðum o.fl. Næsti yfirmaður er 
æskulýðsfulltrúinn í Hafnarfirði.

Helstu verkefni:
• Skipulagning, framkvæmd og umsjón með 

verkefnum og viðburðum tengdum frístundastarfi
• Fagleg forysta
• Dagskrárgerð
• Samskipti við samstarfsaðila og forráðamenn

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af störfum á vettvangi frítíma er kostur
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Möguleiki er á sveigjanlegum vin-
nutíma á ársgrundvelli.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
þessi störf.

Nánari upplýsingar veitir æskulýðsfulltrúi Hafnarf-
jarðar, Ellert Baldur Magnússon.  Senda má fyrir-
spurnir á ellert@hafnarfjordur.is eða hafa samband 
við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 
næstkomandi. Umsóknum skal skilað í þjónustuver 
Hafnarfjarðarbæjar merktar „Verkefnastjóri 
frístundastarfs“ eða með rafrænum hætti á ellert@
hafnarfjordur.is.  

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

Vaktstjóri
Við leitum að ábyrgðarfullri manneskju til að sinna 

starfi vaktstjóra á Gló, þarf að hafa drifkraft, ríka 

þjónustulund og áhuga á grænum mat.

Starfið felst í ábyrgð á vakt, frágangi og uppgjöri.

Við bjóðum upp á skemmtilegt starf í frábærum 

hópi, grænan djús, kærleika og guðdómlegan mat 

fyrir réttu manneskjuna. 

Ef það ert þú, endilega hafðu samband við okkur

í netfangið otta@glo.is.

Yfirnáttúrulegur
starfskraftur

Gló · Listhúsinu Laugardal · Engjateigi 19 · 104 Reykjavík

Sími 553 1111 · www.glo.is · Opið alla virka daga 11-20
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Forstöðumaður

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða forstöðumann á 
heimili fatlaðs fólks í Hafnarfirði. Um er að ræða 100% starf. 
Forstöðumaður heyrir undir sviðsstjóra fjölskylduþjónustu.

Ábyrgðarsvið:
• Faglegt starf og þjónusta
• Rekstur
• Áætlanagerð
• Starfsmannahald
• Samskipti við þjónustunotendur, aðstandendur og 
samstarfsaðila

Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfun eða háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góðir skipulagshæfileikar
• Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar eru veittar af Hrönn Hilmarsdóttur, í 
síma 585-5700. Umsóknum með upplýsingum um nám og 
starfsferil skal skilað rafrænt á netfangið hronnhilmars@
hafnarfjordur.is.  

Umsóknarfrestur er til 21. ágúst 2011. 

Félagsþjónustan í Hafnarfirði

Náttúrufræðikennari óskast 
við Varmárskóla

Vegna óvæntra forfalla losnaði full staða náttúrufræði kennara við 
Varmárskóla. Meðal kennslugreina er efnafræði, eðlisfræði og 
stærðfræði á unglingastigi. Leitað er eftir drífandi einstaklingi með 
góða samskiptahæfileika, á gott með að miðla efni og kveikja 
áhuga nemenda á vísindum og raungreinum.

Skólinn er að hefja þróunarverkefni sem ber heitið: 
Varmárskóli öndvegisskóli í vísindum, raungreinum og tækni. 
Viðkomandi einstaklingur þarf að vera tilbúinn til að taka þátt 
í þróunarverkefninu og leiða það með frábæru starfsfólki 
Varmárskóla.

Frekari upplýsinga veita skólastýrur Þórhildur Elfarsdóttir s. 863- 
3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir s. 899-8465

Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið: varmarskoli [hjá] 
varmarskoli.is

Kennari óskast í yngri deild. Um er að ræða stöðu til eins árs. 
Um er að ræða hópakennslu í bekkjum og stuðningskennslu.

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2011

Laus störf 
Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir fyrir skólaárið 2011-2012: 

Íþróttakennsla – afleysingar 
Upplýsingar veita: Guðlaug Sturlaugsdóttir, 
gustur@seltjarnarnes.is og Ólína Thoroddsen, 
olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200 

Spænska – stundakennsla á unglingastigi 
Upplýsingar veitir: Helga Kristín Gunnarsdóttir, 
helgakr@grunnskoli.is Sími: 595 9200 

Skólaliðar – unglingastig 
Upplýsingar veitir: Hafsteinn Jónsson, hafsteinnjo@grunnskoli.is 
Sími: 822 9120 

Starfsfólk í Skólaskjól Grunnskóla Seltjarnarness 
Upplýsingar veitir: Rut Hellenardóttir, rutbj@grunnskoli.is 
Sími: 822 9123 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur 
jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf. 

Á Seltjarnarnesi eru um 550 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla 
fyrir nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli eru um 100 
nemendur. www.grunnskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 12. ágúst 2011. 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is

HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Matartæknir og læknaritari óskast við 
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði

Matartæknir
Laus er til umsóknar 100% staða matartæknis við 
Heilsustofnun NLFÍ .
Staðan er laus frá 20. ágúst. Unnið er á 12 tíma vökt-
um. (2-2-3 vaktakerfi, önnur hver helgi). 

Grænmetisréttir og fiskur eru á matseðli HNLFÍ. 
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á framleiðslu og 
framreiðslu slíkra rétta. Aðalhráefnið er lífrænt ræktað 
grænmeti úr eigin garðyrkjustöð. Viðkomandi verður 
vaktstjóri og aðstoðarmaður yfirmatreiðslumanns.

Læknaritari
Laus er til umsóknar 50% staða læknaritara við 
Heilsu stofnun NLFÍ  í Hveragerði.
Staðan er laus frá 20. ágúst. Viðkomandi þarf að 
geta starfað sjálfstætt og vera góður í samskiptum. 
Vinnutími er samkomulagsatriði.

Fríar ferðir til og frá Reykjavík (Rauðavatn) en bíll á 
vegum HNLFÍ ekur starfsmönnum á höfuðborgar-
svæðinu til og frá vinnu.

HNLFÍ fylgir kenningum náttúrulækningamanna, að 
auka og efla þátt hugtakanna heilbrigði og heilsu-
vernd í umræðu og verkum en forðast kennisetningar 
sem ekki standast vísindalega gagnrýni. 

Umsóknarfrestur er til 14. ágúst. Umsóknir með 
ferilskrá sendist til: HNLFÍ - starfsmannastjóri, 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@hnlfi.is.
Öllum umsóknum verður svarað.

Bonito ehf.  -   Soo.dk
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 

infoiceland@soo.dk

NÝTT Á ÍSLANDI
LEITUM AÐ FLOTTUM MÖMMUM

TIL AÐ KYNNA OG SELJA FLOTT FÖT Á 
STRÁKA OG STELPUR  3-12 ÁRA  

Á MJÖG SANNGJÖRNU VERÐI

GÓÐIR TEKJUMÖGULEIKAR

UPPLÝSINGAR Í SÍMA 691-0808

Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

VIILTU AUKATEKJUR?

FRIENDTEX Á ÍSLANDI

 LEITAR AÐ FLOTTUM
KONUM TIL AÐ KYNNA OG SELJA 

FRIENDTEX TÍSKUFÖT

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í 
SÍMA  568 2870 EÐA 691-0808

 kíkið á friendtex.is

Svo cool og svo flott

   pantaðu friendtex     
     party og þú gætir
      unnið fataútekt

Hjá okkur færðu þá leiðsögn sem þú þarft og það er enginn
 kostnaður fyrir þær sem vilja prófa.  Bara vera heiðarleg, jákvæð 

 og brosandi og allt gengur vel.

Hollt, gott og heimilislegt

Skólamatur auglýsir eftir starfsfólki í skólamötuneyti 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Áhugasamir hafið samband við Fanný í síma 420 2500
Netfang: fanny@skolamatur.is 

Fjölskylduvænn vinnutími
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Umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2011

Þjónustufulltrúi í Tæknilegri aðstoð

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar 
upplýsingar. Umsóknir skulu berast í gegnum www.siminn.is. 

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi,  
áreiðanleg og lipur.

Hjá Símanum starfar frábær hópur af úrræðagóðum þjónustufulltrúum 
sem veita tæknilega ráðgjöf og leysa málin. Við leitum að hressu fólki,  
20 ára og eldra, sem vill slást í hópinn.

Ert þú ...
• með ríka þjónustulund?
• með metnað og áhuga á að leysa vandamál?
• góð/ur í mannlegum samskiptum?
• fljót/ur að læra og tilbúin/n að láta til þín taka?

Ef svo er, þá erum við að leita að þér! 

Í boði er 100% starf í vaktavinnu og þurfa umsækjendur að geta  
hafið störf fljótlega.

Skannaðu hérna

til að sækja

Barcode Scanner

Hvað segir 
Símafólkið?  

Skoðaðu viðtöl  
með því að skanna 

kóðann.

Við erum aðleita að þér!
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Ilan Volkov 
aðalhljómsveitarstjóri

Hæfnispróf fyrir neðangreindar stöður munu 
fara fram á eftirtöldum dögum:

1. konsertmeistari
Hæfnispróf miðvikudaginn 23. nóvember 2011
Umsóknir skulu hafa borist 23. október 2011

1. klarínett 
Hæfnispróf mánudaginn 21. nóvember 2011
Umsóknir skulu hafa borist 21. október 2011

2. klarínett 
með skyldur á Es-klarínett 
Hæfnispróf miðvikudaginn 25. janúar 2012
Umsóknir skulu hafa borist 23. desember 2011

1. fagott 
Hæfnispróf mánudaginn 23. janúar 2012
Umsóknir skulu hafa borist 23. desember 2011 

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu hljómsveitarinnar, 
sinfonia.is (www.sinfonia.is/umhljomsveitina) og hjá 
starfsmannastjóra, kristin@sinfonia.is.

Sinfóníuhljómsveit Íslands
Harpa, Austurbakki 2, 101 Reykjavík  »  sími: 545 2500  » www.sinfonia.is

Lífefnafræðingur / lyfjafræðingur 
- vöruþróun

ORF Líftækni leitar eftir áhugasömum sérfræðingi til 
að leiða vöruþróun á sérvirkum próteinum félagsins 
og afurðum úr þeim.

Æskileg menntun og reynsla: 
Ph.D. eða M.Sc. í lífefnafræði, lyfjafræði með reynslu 
í próteinlífefnafræði og lífrænni efnafræði eða 
sambærilegt.  Leitað er eftir starfsmanni sem hefur 
metnað í starfi og sýnir frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum. 

Nánari upplýsingar 
Áhugasömum einstaklingum, sem vilja taka þátt í 
uppbyggingu og þróunarstarfi hjá spennandi 
fyrirtæki er bent á að senda umsókn með ferilskrá 
til starf@orf.is fyrir 15. ágúst nk. Nánari upplýsingar 
veitir Júlíus B. Kristinsson starfsmannastjóri.

Umsóknum má skila á íslensku en æskilegt er að 
þær séu á ensku.

Hátæknifyrirtæki á alþjóðlegum markaði
ORF Líftækni hf. er vaxandi nýsköpunarfyrirtæki, þar 
sem frumkvöðlaandi ríkir og miklir möguleikar eru 
á framþróun í starfi fyrir dugmikla og áhugasama 
starfsmenn.
Fyrirtækið er leiðandi í framleiðslu hágæða sér-
virkra próteina fyrir læknisrannsóknir, húðvörur og 
líftækniiðnað. Með þróun og nýtingu á einstakri 
framleiðsluaðferð með sameindaræktun í byggi, 
stefnir ORF markvisst að enn frekari uppbyggingu 
sem hátækni fyrirtæki í fremstu röð á alþjóðlegum 
markaði. Áhersla er lögð á að selja frumuvaka fyrir-
tækisins á markaði fyrir húðvörur, til rannsóknastofa 
á sviði frumurannsókna (t.d. stofnfrumurannsókna), 
frum uræktunar og þróunar vefjasmíði (regenerative 
medicine) undir vörumerkjunum Bioeffect™, 
ISOkine™ sem og öðrum vörumerkjum.

Vantar starfsmenn í byggingar-
iðnað á ÍSLANDI

Trésmiði, lærling í trésmíði
og verkamenn 

 
Vegna góðrar verkefnastöðu fyrirtækisins óskum 
við eftir að ráða í ofangreindar stöður. Mikil vinna.

Upplýsingar gefa 
Jens Sandholt s. 8966621 
netfang jens@skjanni.com  
Einar Ágústsson s. 8980997 
netfang einar@skjanni.com 

Sölufólk óskast
Vanir sölumenn óskast í spennandi og skemmtilegt 
verkefni við úthringingar
Sveigjanlegur vinnutími á daginn og á kvöldin
Fast tímakaup og góðir bónusar í boði
Umsóknir sendist á gtg@talnet.is

The Embassy of Canada in Reykjavík seeks a 
full time

Offi ce Assistant & Driver
Position Duites:

Administrative duites: 50%
Chauffeur and messenger: 20%
Public & General Affairs assistant: 20%
Other duties: Consular/Receptionist back-up 10%

Qualifi cation Requirements:
Languages: fl uency in English and Icelandic. 
French would be considered an asset.
Education: the candidate should have a mini-
mum equivalent of high school diploma. Higher 
education would be considered an asset.
Driving ability and a valid driver’s license.
Experience: the candidate should have mini-
mum 2 years offi ce experience.
Suitability & Organizational skills: 
the candidate should have the ability of service 
delivery to clients in property maintenance.
the candidate should have the ability to cope 
daily with multi-tasking.
Computer skills: the candidate should be com-
puter literate, have a good knowledge of Offi ce 
applications. Computer network and hardware 
knowledge would be considered as assets.

Applications in English, with a CV, should be sent 
by e-mail to rkjvk@international.gc.ca; by mail 
to Embassy of Canada, P.O. Box 1510, 121 Rey-
kjavík or delivered to the Embassy at Túngata 14, 
101 Reykjavík by Tuesday, August 16, 2011, 1200 
hrs. Interviews will take place the following week 
(22–24 August 2011).

Questions should be addressed to Ólöf Björns-
dóttir, tel.: 575 6500. 

•
•
•
•

•

•

•
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•
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SÖLUMAÐUR
KRAFTMIKILL

Leitum að kraftmiklum sölumanni í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á raf-
tækjum og vera 22 ára eða eldri. Heiðarleiki, 
góð tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.

Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta raf tækja-
verslun landsins þar sem mikið er lagt upp úr góðri 
og persónulegri þjónustu.

Áhugasamir vinsamlega fyllið út 
umsóknareyðublað á www.sm.is
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Útboð

Útboð

Tilkynningar

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ ÚTBOÐ
LANDSPÍTALI GRENSÁSDEILD
BÍLSKÝLI OG LÓÐARLÖGUN 

ÚTBOÐ NR. 15106 

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Landspítala óskar eftir tilboðum í 
verkið: Landspítali Grensásdeild – Bílskýli og lóðarlögun. 

Verkið felst í byggingu bílskýlis og frágangi lóðar framan við aðalinngang 
Grensásdeildar Landspítala að Grensásvegi 62. Byggja skal bílskýli að 
mestu úr stáli, steypu og gleri sem myndar skjól fyrir sjúklinga sem 
sækja deildina. Þá skal samhliða endurnýja lóð og aðkomu framan við 
aðalinngang og bílskýli. 

Vettvangsskoðun verður haldin 12. ágúst 2011 kl. 13:00 að viðstöddum 
fulltrúa verkkaupa. 

Frágangi lóðar skal vera lokið eigi síðar en 1. nóvember 2011. 
Byggingu bílskýlis skal vera lokið eigi síðar en 20. desember 2011. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 
7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 9. ágúst 2011. Tilboðin verða 
opnuð hjá Ríkiskaupum mánudaginn 22. ágúst 2011, kl. 14:00 að viðstöd-
dum þeim bjóðendum sem þess óska. 

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS 

- með þér alla leið -

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

  

Þrætuás í Borgarfirði
Erum með til sölu 7 glæsileg 92,3 m2 heilsárshús.
Fullbúin að utan sem innan þ.m.t. húsbúnaður og 
innanstokksmunir. Vandaðar innréttingar og gólfefni, 
hiti í gólfum. 70 m2 timburverönd er umhverfis húsin 
og fullfrágengin lóð. Allt nýtt.          Verð: 25,9 millj.

Hentar jafnt einstaklingum sem og félagasamtökum.

Nánari upplýsingar veita:
Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
sími 695-9500 hilmar@miklaborg.is og

Heimir Eðvarðsson, Sölufulltrúi
sími 893-1485 heimir@miklaborg.is

Starfsfólk – skólaliðar 
til ræstinga, útigæslu og gangavörslu

Óskum að ráða sem allra fyrst starfsfólk til 
ræstinga á dagvinnutíma í 50 -100% störf.

 
Upplýsingar um starfið gefa Sveinbjörn Markús 
Njálsson skólastjóri, í símum 540-4700 og 821-
5007, netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.
is og Andrés Haukur Hreinsson húsvörður í 
síma 540-4700 og 821-5008, netfang andres.
hreinsson@alftanesskoli.is 

Umsóknir sendist skólastjóra eða húsverði á netfang 
þeirra eða í pósti til skólastjóra Álftanesskóla, 225 
Álftanesi. 

 Skólastjóri

Rekstur óskast til kaups eða leigu.
Samhennt hjón bæði menntuð m.a. sem matreiðslumeistarar 
með mikla reynslu í rekstri óska eftir að kaupa eða leigja góðan 
veitingastað/kaffihús, gistiheimili eða hótel á Reykjavíkursvæði 
eða Akureyri, einnig kemur til greina að kaupa eða leigja starfsemi 
í kringum heilsufæðisgeirann og því tengdu. 

Skoðum ýmsa aðra möguleika.

Áhugasamir vinsamlega sendið upplýsingar á krk@internet.is
Fyllstum trúnaði heitið.

Vegna aukinna umsvifa leita Landslög að lögfræðingum 
til starfa til að sinna fjölbreyttum verkefnum. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Meistara- eða embættispróf í lögfræði
Málflutningsréttindi æskileg
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði 
í starfi
Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
Góð kunnátta í ensku

Á Landslögum starfa 18 lögfræðingar og er heildar-
fjöldi starfsmanna stofunnar tæplega 30. Helstu 
verk efni Landslaga eru á sviði samninga gerðar, 
málflutnings fyrir dómstólum auk álitsgerða á ýmsum 
sviðum. Þá hefur stofan sérhæft sig í uppgjöri slysa og 
skaðabótamála, fjármálarétti, hlutafélagarétti, sam-
keppnisrétti, sveitarstjórna- og stjórnsýslurétti, verktaka 
og- útboðsrétti. 

Nú leitum við að liðsauka. Kostur er ef umsækjendur 
hafa reynslu af verktaka- og útboðsrétti eða félaga- og 
fjármálarétti. 

Umsóknir berist Landslögum, Borgartúni 26, eða á 
netfangið aslaug@landslog.is fyrir 19. ágúst nk. 

•
•
•

•
•

Forval um umferðaröryggisaðgerðir á Víkurbraut 
og Austurvegi í Grindavík
Grindavíkurbær efnir til forvals vegna vals á 
verktökum til að taka þátt í lokuðu útboði á 
framkvæmdum við gerð þéttbýlishliða, gönguleiða 
og umferðareyja við Víkurbraut og Austurveg í 
Grindavík.  Allt að fimm aðilar verða valdir til að taka 
þátt í lokuðu útboði um framkvæmdina. 

Verkefnið
Verkefnið felst í gerð tveggja þéttbýlishliða, þriggja 
gönguþverana með hellulögðum eyjum, breytingar 
á tveimur gatnamótum með hellulögðum eyjum og 
gerð stétta og göngustíga.  

Helstu magntölur eru 
Netgirðing 330 m
Fylling 640 m3
Burðarlög 700 m3
Malbik á götur 590 m2
Stígar og stéttar 1900 m2
Kantsteinar 310 m
Hellulögn 190 m2

Tímaáætlun
• Verkkaupi miðar við eftirfarandi dagsetningar:
• Forvalsgögn afhent frá og með 8. ágúst 2011
• Skil forvalsgagna 17. ágúst 2011
• Niðurstaða forvals 22. ágúst 2011
• Afhending útboðsgagna framkvæmdar 22. ágúst 

2011
• Opnun tilboða 31. ágúst 2011
• Framkvæmdir hefjast um 8. sept. 2011
• Verklok 1. desember 2011

Forvalsgögn verða afhent á geisladiski hjá Eflu hf., 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík og hjá Bæjarskrif stofum 
Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, 240 Grindavík.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar, 
Grafarvogslaug, eimbað.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
mánudeginum 8. ágúst 2011 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.

Opnun tilboða þriðjudaginn 23. ágúst 2011 kl. 
10:00, í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í 
þjónustuver.

12691

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

Til sölu trooper árg. ‘02 ekin 195þ. Mjög 
vel með farinn bíll. 35” breittur. Sjálfsk. 
uppl. 892 2879.

Til sölu Trooper 38” breittur. Sjálfsk árg. 
‘99 ekin 133Þ. Mjög vel með farinn S 
892 2879.

Benz 
Benz lúxusjeppi með öllu, gullfallegur 
og góður. Þarf að selja v. brottfl. Verð 
aðeins 2.4 m. Allar uppl. í S. 861-6660

Hyundai STAREX 4
DISEL, með stærri vélinni. Frábær í 
ferðalagið og hvað sem er. Dekurbíll. 
Verð aðeins 1.650 þús. Uppl í S. 861-
6660 

 Pallbílar

Pall-lok á ameríska pickupa. Eigum til á 
lager pall lok frá www.undercoverinfo.
com. Þetta eru sterk og létt lok sem 
gefa pallbílnum aukið notagildi og 
minnkar eyðslu. Uppl. hjá Frank 844 
5222.

Palllok úr áli á Mitsubishi L200 til sölu. 
Passar á árg. frá 2007. Upplýsingar í 
síma 864 3448.

 Húsbílar

VW Caravelle 4X4 húsbíll ‘98 2,4D 
Ek 178þ. 9L á hundr. Vönduð innr. m 
öllum tækjum V 1.680 þ. s: 823-4088.

Til Sölu Fiat Ducato SEA árg. 2005 ekin 
17000 km einn með öllu. Verð 5,9 mkr. 
nánari upplýsingar s: 821-1638.

Bens 310 D, ssk. 2 vatnstankar, ískápur, 
tengi f. 230V. Gasmiðstöð, þarfnast 
lagfæringar á sílsum body í hlutir í 
það fylgja með, ný sk. ath laust. Uppl. 
899 8041.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Til sölu 4 stk. Mercedes Benz sprinter. 
Árg. 2007-2010. 8-20 farþ. Vel útbúnir 
bílar í góðu standi. Uppl. í s. 892 5429.

 Vörubílar

Til sölu krani Fassi F270 árg. ‘99 með 
fjarstýring, 6 í glussa, spili og glussi fyrir 
grabba og rótor sími 892 5855.

 Mótorhjól

Fyrir 100 þús, Zunshine 200, árg. 2005. 
Uppl. 893-4465.

Honda VTX1800F 2006 ekin 15þ. mikið 
af aukahlutum, ásett 1.9 milj. uppl. í 
síma 864 1090.

Honda Shadow VT750C. Árg. ‘10. 
Algjört dekurhjól ek. 1500 km. Aukahl.: 
Stór framrúða, vönduð yfirbreiðsla, 
hleðslutæki, mótorhjólalyfta o.fl. Í 
ábyrgð til 20.05’12. V. 1390þ. Uppl. í 
s. 691 0202.

Enduro Hjól! Suzuki DRZ 400 árg. ‘03. 
Keyrt 6.000km, Skór+Galli+hjálmur 
fylgir með Verð:450þ. S: 864-7734.

KTM 530 EXC-R 2008. KTM 530 EXC-R 
árg. 2008 til sölu lítið ekið götuskráð 
enduro hjól í toppstandi. frekari uppl, í 
síma 897 2636.

 Vespur

Til sölu vel með farin Vespa Jmstar 
keyrð aðeins 4000 km, s.s. rétt tilkeyrð 
í toppstandi og óskar eftir nýjum 
eiganda fyrir aðeins 150.000 kr. Þessi 
er 4 gegnis og með geymslu hólfi 
undir sæti. Ábreyða fylgir og ný búið 
að setja nýjan geymir. Upplýsingar í 
síma 6951676

80cc johnway city runner vespa til sölu, 
skráð 50cc. árgerð 2008, keyrð rúmlega 
4000 km. tilboð óskast í s. 8613036

 Fjórhjól

 Kerrur

Þýskar gæðakerrur frá HUMBAUR í 
miklu úrvali. Verð frá 155.000 kr. fyrir 
750 kg. kerru á 13” dekkjum. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ s: 
517 7718.

 Fellihýsi

A-LINER SOFA BED stærri gerðin árgerð 
2007.Búnaður Sólarsella, ferðaklósett, 
vaskur, ísskápur, 220 rafmagn,hýsið er 
eins og nýtt og sáralítið notað ásett 
verð 2.250 þúsund en fæst á góðu 
verði gegn stgr uppl í síma 695-2423 
eða á dorisv@gmail.com.

 Hjólhýsi

Knaus 450 árg. 2001 með þvi öllu 
helsta mjög vel með farið. ATH skipti á 
ódýrari bíl. Stgr.1.690 þús. s. 847 7663.

Stórglæsilegt Hobby 610 hjólhýsi til 
sölu. Mikill afsláttur. Árgerð 2007, leður, 
markísa, bakarofn, stór vatnstankur ofl. 
Uppl. 8601204/6937017

Hobby Prestige 560 UKF
Til sölu vel búið hjólhýsi (kojuhús) árg. 
2007. 4m markísa, 140W sólarsella og 
stærri rafgeymir, hjólagrindur fyrir 4 hjól, 
útvarp/CD, TV loftnet og uppfærslurör. 
Kojur við hliðina á hjónarúmi og stór 
borðkrókur. Uppl. í s.822 2855.

 Vinnuvélar

 Bátar

Shetland bátur til sölu, mikið yfirfarinn, 
115 hp. Mercury. Verð 1650 þús. Uppl. 
s. 864 8081.

Bátar til leigu
Elding býður upp á báta til leigu fyrir 
allt að 5-6 manns til sjóstangveiði 
og skemmtisiglinga frá Reykjavík, með 
eða án skipstjóra. Nánari upplýsingar 
í 555-3565.

Vil kaupa blastbát undir 6 metrum, má 
þarfnast lagfæringar og útborðsmótor. 
Uppl. s. 697 5850.

 Varahlutir

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.

Varahlutavaktin 555666
Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy 
‘00-’07, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘97 bensín og disel. Kia carnival 
‘01, Accent ‘98. Grand vitara LX7 ‘03. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Opið 09-18 og lau. 10-14.

P.Karlsson ehf býður Síðustu LMC hjólhýsin af 2011 árgerðinni  á sértilboði.   Komið og ræðið við sölumenn okkar þeir verða í sumarskapi um helgina.Opið frá 12:00 til 16 laugardag og sunnudag, verið velkomin. Þeir sem panta 2012 um helgina fá einnig óvæntan glaðning. 

Til sölu

Til sölu


