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Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna.
Hjá Tryggingastofnun, einni helstu miðstöð velferðarmála á Íslandi, 
starfa um 110 manns við að veita stórum hópi landsmanna trausta 
þjónustu. Tryggingastofnun leggur áherslu á að hafa hæft starfs fólk til að 
sinna þeim fjölbreyttu verkefnum sem stofnunin annast. Lögð er áhersla 
á fjölskylduvænt starfsumhverfi  með sveigjan legum vinnutíma.

Tryggingastofnun auglýsir eftir deildarstjóra  í 
greiningar- og hagdeild í fjölbreytt og krefjandi 
starf á Fjármála- og rekstrarsviði. Megin viðfangs-
efni sviðsins er yfi rumsjón fjármála vegna reksturs 
Tryggingastofnunar og bótafl okka.

Starfssvið:

 Umsjón með greiningu og úrvinnslu 
tölulegra gagna.
Áætlanagerð bótafl okka.
Greining á fjárhagsstöðu og skýring á frávikum.
Gerð staðtalna, hagskýrslna auk annars 
upplýsinga- og talnaefnis.
Gerð spálíkana og stærðfræðilegar úttektir.
Upplýsingagjöf innan stofnunar og út á við.
Afl a upplýsinga frá öðrum þjóðum um talnaefni o.fl .

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, tölfræði 
eða annarri grein sem nýtist í starfi . 
Reynsla af svipuðum verkefnum mikilvæg.
Færni í mannlegum samskiptum og reynsla af 
mannaforráðum.
Greiningarhæfni, frumkvæði og metnaður til að 
ná árangri í starfi .
Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
Gott vald á íslensku, ensku og a.m.k. einu 
norðurlandamáli, jafnt í töluðu sem rituðu máli.
Góð tölvukunnátta og leikni í excel.

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Runólfur Birgir 
Leifsson, framkvæmdastjóri Fjármála- og rekstrarsviðs, 
og Guðjón Skúlason, mannauðsstjóri, sími 560 4400.

Umsóknir sendist rafrænt á starf@tr.is eða í pósti 
til Starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, 
Laugavegi 114, 150 Reykjavík fyrir 20. nóvember n.k.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar um Tryggingastofnun má fi nna á www.tr.is

Deildarstjóri 
greiningar- og hagdeildar
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PRENTSMIÐUR 
í stafræna prentdeild

Prentmet, Lynghálsi 1 í Reykjavík, óskar eftir að ráða 
prentsmið/grafískan miðlara í stafræna prentdeild. 

Starfið er aðallega fólgið í móttöku verka og prentun 
á stafrænar prentvélar. Um er að ræða 100% starf og 

vinnutími er kl. 8:00-16:00.
Við leitum að aðila sem er góður fagmaður, gæðasinnaður, 

ábyrgðar fullur, duglegur, heiðarlegur, traustur, góður í 
samvinnu, sýnir frumkvæði, hefur góða þjónustulund og eflir 

heildina. Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til 
reynslu og þekkingar umsækjenda.

Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði og 
persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni. Lögð er 

rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.
Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri 

mannauðs sviðs, netfang: ingasteina@prentmet.is, s. 8560604.
 Atvinnuumsókn er á www.prentmet.is /störf í boði. 

Umsóknarfrestur er til 11. nóvember.

Embætti umboðsmanns skuldara

Embætti umboðsmanns skuldara opnar starfsstöð á Akureyri og óskar eftir að

ráða í stöðu sérfræðings til ráðgjafarstarfa.

Ráðgjafi

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
netfangið: stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst 2010.
Stofnunin heyrir undir velferðarráðherra og skal gæta hagsmuna og réttinda
skuldara sem kveðið er á um í lögum.

annast ráðgjöf til viðskiptavina embættisins og aðstoðar við úrlausnir er varðar

greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna þeirra sem

umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á auk annarra þeirra verkefna er falla til hverju sinni.

eru háskólamenntun og marktæk þekking auk reynslu er nýtist í starfi.
Áhersla er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni, fagleg vinnubrögð og
lipurð í mannlegum samskiptum. Leitað er að úrræðagóðum og skilvirkum aðila, sem
hefur metnað til árangurs í starfi.

er til og með 28. nóvember nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ ehf,
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar, sjá nánar .

opnar starfsstöð á Akureyri

www.stra.is
Suðurlandsbraut 30

108 Reykjavík

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

VIÐ VILJUM BÆTA VIÐ OKKUR
ÁRANGURSDRIFNUM EINSTAKLINGUM MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHÆFNI

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Umsjón með ráðningu: Inga Guðrún Birgisdóttir, mannauðsstjóri. Áhugasamir um starf sendi umsókn á: atvinna@1912.is þar sem 
greint er frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í starfinu.
Öllum umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember.

SÉRFRÆÐINGUR Í VÖRUSTÝRINGU
STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Umsjón með hluta af erlendum innkaupum fyrirtækisins

• Ábyrgð á hámörkun hagkvæmni vöruflæðis með tilliti til
innkaupaeininga, innkaupatíðni, flutningsleiða og rýrnunar

• Gerð innkaupaáætlana til birgja

• Samskipti við birgja fyrirtækisins

• Samskipti við flutningsfyrirtæki

• Mikil samvinna þvert á önnur svið fyrirtækisins

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við innkaupastjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun í vörustjórnun skilyrði

• Reynsla af sambærilegu starfi kostur

• Hæfni til þess að tjá sig á ensku í rituðu og töluðu máli

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi einstaklingur yrði hluti af innkaupateymi fyrirtækisins. Æskilegt er að umsækjandi 
geti hafið störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Ingvi Einarsson, 
innkaupastjóri, í s. 821-8405

STARFSMAÐUR Í VÍ ÖRUHÚS - KVKK ÖLDVAKTVV
STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Umsjón með frystigeymslu í vöruhúsi

• Endurpökkun og merking á vörum til endursölu

• Almenn lagerstörf í móttöku, tínslu og frágangi

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við lagerstjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Lyftararéttindi

• Kostur ef fyrirliggjandi er reynsla af vöruhúsakerfi Navision

• Nákvæmni, áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Stundvísi og vilji til að skila af sér góðu verki

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi starf er á kvöldvakt þar sem vinnutími er mánudaga til fimmtudaga 
kl. 13:00-22:00. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Svavar Geirfinnsson, lagerstjóri, í s. 821-8450.

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen og Ekrunni, með því að 
samnýta mannauð, tæki og aðrar auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki
og birgjum. Starfsfólk samsteypunnar er í dag um 80 talsins. Það býr við glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að 
Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. 1912 og dótturfyrirtæki þess leggja áherslu á reyklausan vinnustað.
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         Launafulltrúi
Launadeild heyrir undir starfsmannasvið og sér um útreikninga 

og greiðslu launa til allra starfsmanna Actavis á Íslandi sem eru um 
700 talsins. Launadeild ber jafnframt ábyrgð á tímaskráningarkerfi og sinnir 

upplýsingagjöf til stjórnenda og starfsmanna er varðar launa- og kjaramál auk 
mála er snúa að viðveru.  

Helstu verkefni:
Launavinnsla, útborgun og afstemming launa

    Viðhald starfsmannagagna og upplýsinga um gildandi kjarasamninga
 Samskipti við starfsmenn um launa- og kjaramál
Skýrslugjöf til stjórnenda
Regluleg samantekt launagagna
Umsjón með viðverukerfi, tímaskráningum starfsmanna og stuðningur við tímastjóra

Við leitum að einstaklingi:
Með stúdentspróf eða sambærilega menntun
 Með að lágmarki 5 ára reynslu af launavinnslu
     Með þekkingu á kjarasamningum og lögum er tengjast vinnurétti

Með reynslu af og þekkingu á SAP-launakerfi (kostur)
   Með mjög góða almenna tölvukunnáttu og góða enskukunnáttu
           Sem er nákvæmur, samviskusamur og talnaglöggur

Sem er þjónustulundaður,  sveigjanlegur og lipur í mannlegum
    samskiptum

Fjölbreytt 
störf í boði 

hjá Actavis á 
Íslandi

Kíkið á fleiri 
laus störf á 

www.actavis.is

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og 
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.

g yfj y

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

Nánari upplýsingar veitir Erla Hrönn Diðriksdóttir, edidriksdottir@actavis.com. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 13. nóvember nk.

FYRIRTÆKJASVIÐ

Ert þú góður 
ráðgjafi?

Óskað er eftir árangursdrifnum og 

metnaðarfullum einstaklingum sem 

sjá tækifæri til að afla sér eftirsóttrar 

starfsreynslu hjá einu stærsta 

þekkingarfyrirtæki landsins.

Nánari upplýsingar veitir Andrés 
Guðmundsson starfsmannastjóri í 

tölvupósti agudmundsson@kpmg.is og 
síma 545 6077. Umsókn ásamt ferilsskrá 

sendist í tölvupósti á starf@kpmg.is fyrir 
18. nóvember.

kpmg.is

Verkefnastjóri í 
fyrirtækjaráðgjöf 

Hæfniskröfur
 Háskólamenntun á sviði viðskipta-,
hag- eða verkfræði

 Framhaldsmenntun í viðskiptafræðum

 Reynsla og þekking í sjávarútvegi

 Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta

 Innsýn og reynsla af fyrirtækjarekstri
eða sambærilegum störfum æskileg 

 Sterkt tengslanet og samskiptahæfni

Starfssvið
 Fjármögnun fyrirtækja

 Fjárhagsleg endurskipulagning

 Úttekt á rekstri og starfsemi fyrirtækja

 Ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja

 Almenn samskipti við viðskiptavini 
og fjármálastofnanir 

Starfsmaður  
í greiningu 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun með áherslu á fjármál

Þekking á fjármálamörkuðum og 
íslensku viðskiptaumhverfi

Framúrskarandi íslensku- 
og enskukunnátta

2-3 ára starfsreynsla er æskileg

Starfssvið
Verðmatsvinna og hagkvæmniathuganir

Matsvinna tengd alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum

Aðstoð við endurskipulagningu fyrirtækja

Viðskipta- og fjárhagsáætlanagerð
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Hagkaup óskar eftir að ráða starfsfólk í afgreiðslu og áfyllingu í matvöru-
og sérvörudeild Kringlunnar. Einnig vantar starfsfólk í hlutastörf og 
tímabundin störf.

HAGKAUP 
KRINGLUNNI

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Karlsson verslunarstjóri á staðnum. 
Umsóknir berist á netpósti á jonk@hagkaup.is

•  Við leitum að fólki til starfa sem hefur áhuga á að vaxa og dafna 
    með okkur. 

•  Hagkaup leggur mikla áherslu á þjónustulund, áreiðanleika 
    og frumkvæði. 

•  Æskilegt er að umsækjandi sé reyklaus og hafi gott vald á íslensku.

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

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum. Laus störf hjá Hringdu ehf:

Verslunarstjóri: Hringdu ehf óskar eftir að ráða í stöðu  
verslunarstjóra.

•  Starfslýsing: Almenn rekstur verslunar Hringdu, gerð 
vaktaráætlunar og  umsjón verslunar.

•  Starfskröfur: Viðkomandi þarf að vera 25 ára eða eldri, 
hafa reynslu af mannaforráðum og rekstri verslunar. 
Reynsla af fjarskiptamálum æskileg.

Yfirmaður fyrirtækjasviðs:
•  Starfslýsing: Halda utan um fyrirtækjasvið Hringdu ehf. 

Sala og þjónusta til nýrra/núverandi fyrirtæki. 
•  Starfskröfur: Viðkomandi þarf að vera eldri en 25 ára. 

Reynsla af fyrirtækjamarkaði er skilyrði. Reynsla af 
fjarskiptaþjónustu æskileg.

Þjónustufulltrúi í þjónustuver:
•  Starfslýsing: Svörun í síma, tæknileg aðstoð og svörun 

fyrirspurna.
•  Starfskröfur: Viðkomandi þarf að vera eldri en 20 ára. 

Reynsla af símasvörun og fjarskiptaþekking er skilyrði.

Sölu-og þjónustufulltrúi í verslun Hringdu ehf.
•  Starfslýsing: Sala og þjónusta í verslun til viðskiptavina 

Hringdu ehf.
•  Starfskröfur: Viðkomandi þarf að vera eldri en 20 ára. 

Hress, jákvæður og með góða þjónustulund er skilyrði. 
Reynsla af fjarskiptum er æskileg.

Umsóknir berast á starf@hringdu.is og er umsóknar-
frestur til 19. nóvember 2011.

De viktigste arbeidsoppgavene er
Produksjonsoppfølging av hele prosessen fra brudd til knusing/sikting og skipning•
Teknisk støtte, problemløsing og forbedringsarbeid i team•
Tett samarbeid med vedlikeholdsleder og produksjonsteam med forbedringer og utvikling av
produksjonsprosessen

•

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner
Det er ønskelig med utdanning fra ingeniørhøgskole eller annen høgskole. Relevant erfaring kan
evt. veie opp for manglende formell utdannelse.

•

IT-kunnskaper vil være en fordel•
Beherske norsk eller annet skandinavisk språk•
Evne til å kommunisere og lede team i kontinuerlig forbedringsarbeid•
Gode samarbeidsevner•
Evne til selvstendig å analysere data som grunnlag for forbedringsprosjekter•
Systematikk og evne til å sette seg inn i nye problemstillinger•

Stillingen rapporterer til daglig leder og inngår i bedriftens ledergruppe.

For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med Tove Utsi, telf + 47 78 92 61 42 eller
+ 47 91 81 34 04

Registrer din søknad på www.elkem.no/jobb

Søknadsfrist 21.11.2011

Ledig stilling ved Elkem Tana i Norge
Produksjons- / teamleder
Elkem Tana AS er et heleid datterselskap som leverer kvarts til smelteverksindustrien i
Norge og på Island. Elkem Tana er den største kvartsittgruven i Elkem med et årlig uttak på
ca 1 mill. tonn bergfangst. Bedriften ligger i Tana kommune, i Nord-Norge, 50 km fra
kommunesenteret ved Tana bru.

Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metallprodukter og
materialer. Hovedprodukter er silisium, solcellesilisium, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og
microsilica. Selskapet har produksjonsanlegg i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til et
omfattende nett av salgskontorer i de viktigste markedene i Europa og Asia. Elkem er heleid av China
National Bluestar.

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

Vísindaráðgjafi (Medical Advisor)
Upplýsingar veita:
Sturla Jóhann Hreinsson
sturla@hagvangur.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

GlaxoSmithKline ehf (GSK) óskar eftir að ráða ráðgjafa í læknavísindum.

Starfssvið
• Starfið felst í ráðgjöf um lyf og bóluefni til viðskiptavina á  
   sviði læknis- og lyfjafræði. 

• Viðkomandi er tengiliður milli vísinda- og læknasviðs GSK  
   og innlends fræðasamfélags, heilbrigðisstarfsfólks og  
   opinberra aðila. 

• Vísindaráðgjafi eflir þekkingu á vörum GSK í samvinnu 
   við erlenda vísindaráðgjafa og rannsóknarteymi og veitir  
   vandaða og áreiðanlega ráðgjöf byggða á nýjustu    
   rannsóknarniðurstöðum. Vísindaráðgjafinn starfar sam-
   kvæmt starfs- og siðareglum GSK með heiðarleika og 
   hagsmuni sjúklinga að leiðarljósi.  

Hæfniskröfur
• Læknisfræði eða framhaldsmenntun á sviði lífvísinda 
   (lyfjafræði, líffræði, Msc eða PhD)

• Þekking á lyflæknisfræði, þróun lyfja og rannsóknum  

• Þekking á íslensku heilbrigðiskerfi og reynsla af 
   samskiptum við heilbrigðisstarfsmenn

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaðarfull vinnubrögð og jákvæðni

• Dugnaður og heilindi í hvívetna

GlaxoSmithKline ehf er dótturfyrirtæki GlaxoSmithKline plc, eins stærsta fyrirtækis 
heims á sviði rannsóknar og þróunar nýrra lyfja og bóluefna. Markmið okkar er 
að bæta lífsgæði fólks með því að gera því kleift að áorka meiru, líða betur og lifa 
lengur. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á www.gsk.com. 
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Hugbúnaðargerð - samþætting kerfa

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225  
www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita 

Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 

trúnaðarmál og þeim svarað.  

Starfssvið

• Greining og hönnun
• Forritun með áherslu á samþættingu kerfa og þróun nýrra 

lausna
• Virk þátttaka í hugbúnaðarteymi þar sem unnið er við 

hugbúnaðargerð fyrir banka- og fjármálalausnir

Áhugavert starf í boði hjá öflugu fyrirtæki

Menntunar- og hæfniskröfur

• Tölvunar-, verkfræði eða sambærileg menntun
• Árangursríkur starfsferill sem “senior developer” forritari
• Reynsla úr fjármála- eða bankaumhverfi er sérstaklega 

áhugaverð en ekki skilyrði
• Þekking á MS SQL, .NET og C# er æskileg

Leiðandi og traust fjármálafyrirtæki  óskar eftir að ráða reyndan forritara

Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna og nú leitum við
að fólki til að slást í þann hóp og takast á við spennandi störf.

Atvinnutækifæri hjá Eimskip

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Kranastjóri
Um er að ræða starf kranastjóra hjá Alcoa Stevedoring við 
Mjóeyrarhöfn á Reyðarfirði. Leitað er að kröftugum aðila til 
framtíðarstarfa. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af 
kranavinnu. Unnið er á átta tíma vöktum alla virka daga. 

Hæfniskröfur
• Kranaréttindi eru skilyrði
• Tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karl Gunnarsson, 
svæðisstjóri Eimskips á Austurlandi í síma 525 7961, 
kg@eimskip.is. 

Vöruhúsaþjónusta
Um er að ræða starf við almenna vöruhúsaþjónustu hjá 
Eimskip Flytjanda á Reyðarfirði. Helstu verkefni eru: Lestun 
og losun bíla, vörumóttaka og vöruafgreiðsla. Almennt gildir 
að fastur vinnutími er frá kl. 08:00–16:00 alla virka daga en 
viðkomandi aðili þarf að hafa sveigjanleika til að geta unnið 
lengur ef verkefnastaðan er þannig.

Hæfniskröfur
• Lyftararéttindi eru skilyrði
• Meirapróf er æskilegt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð þjónustulund og jákvæðni
• Tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karl Gunnarsson, 
svæðisstjóri Eimskips á Austurlandi í síma 525 7961, 
kg@eimskip.is. 

Bryti/matreiðslumaður 
Um er að ræða starf bryta/matreiðslumanns á 
Vestmannaeyjaferjunni Herjólfi. Helstu verkefni eru 
matreiðsla fyrir áhöfn skipsins og þjónusta við farþega. 
Unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í matreiðslu
• Góð þjónustulund og jákvæðni
• Íslenskukunnátta
• Tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Grétar Jónatansson, 
bryti á Herjólfi í síma 856 2815, grj@eimskip.is.

Umsjón með ráðningunum hefur Guðni Sigurmundsson, sími 525 7162, gts@eimskip.is. 
Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

Umsóknarfrestur er til  15. nóvember 2011. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Radisson Blu 1919 hótel leitar eftir: 
 

 Bókunarfulltrúa  

 Gestamóttöku (c.a 70 % starf, vinnutími er á virkum dögum 
frá 16:00-00:00 og aðra hverja helgi frá 20:00-02.00). 

 Yfirmatreiðslumanni 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda inn fyrir 14. nóvember á netfangið 
sigridur.valdimarsdóttir@radissonblu.com. Vinsamlegast tilgreinið hvaða starf er sótt umla 
æskilegt ásamt góðri tungumálakunnáttu, íslenska er skilyrði. 

Ásdís Ósk Valsdóttir
Lögg. fasteignasali
GSM: 863 0402
asdis@fasteignasalinn.is

Stórhöfða 23 | 110 Reykjavík | Sími 863 0402 | fasteignasalinn@fasteignasalinn.is

Stefnirðu hærra? 
Fasteignasalinn leitar að framúrskarandi 
sölufulltrúum í fullt starf

 
Ef þú ... 

 vilt hafa sveigjanleika í starfi 
 leitar að fjölskylduvænum vinnustað

 vilt fá laun í samræmi við árangur 
 hefur mikla þjónustulund 
 leitast við að fara fram úr væntingum viðskiptavina 
 hefur áhuga á nýjungum og endurmenntun 
 getur unnið undir álagi 
 ert 25 ára eða eldri og hefur bíl til umráða  

... þá erum við að leita að þér.
 Áhugasamir sendi inn ferliskrá með mynd á 
asdis@fasteignasalinn.is fyrir 18. nóv. 2011.
Öllum umsóknum verður svarað.
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Flokksstjóri – Grundartanga

Nánari upplýsingar veitir Bergþór Lund 
í síma 569 2137 eða beggi@hedinn.is
Tekið er við umsóknum á netfanginu
atvinna@hedinn.is

Óskum eftir að ráða mann með réttindi 
í vélvirkjun eða sambærilega menntun 
sem flokkstjóra á þjónustuverkstæði Héðins 
á Grundartanga. Reynsla af mannaforráðum 
eða verkefnastýringu æskileg.

Héðinn hf. er þekkingarfyrirtæki í véltækni og málmiðnaði.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Motus óskar eftir að ráða ráðgjafa á Fyrirtækjasvið.

Motus er leiðandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar (Credit Management Services). Hjá Motus starfa 130 starfsmenn á 11 
starfsstöðvum um land allt. Motus aðstoðar viðskiptavini sína við að bæta fjárstreymi sitt og langtímaafkomu. Motus er 

samstarfsaðili Intrum Justitia sem er leiðandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar í Evrópu.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmannastjóri 
Motus í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2011. 
Ráðið verður í starfið eins fljótt og kostur er.

Ráðgjafi
Í starfinu felst ráðgefandi sala á þjónustulausnum Motus, samskipti við viðskiptavini, greining og ráðgjöf 
varðandi meðferð viðskiptakrafna auk tilboðs- og samningagerðar.

Viðkomandi þarf að búa yfir söluhæfileikum, frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti.

Í starfinu reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu. Krafa er gerð um reynslu af 
sambærilegum störfum. 

Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg gráða er kostur en ekki skilyrði.

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

Lagerstjóri
Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 13. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Reyndur lagerstjóri óskast til starfa í nýju 
lagerhúsnæði hjá Líflandi. Um nýtt starf er að 
ræða og mun viðkomandi taka þátt í vali og 
innleiðingu á lagerkerfi.

Starfssvið:
• Val og innleiðing á staðsetningarkerfi
• Skipulagning lagers og ábyrgð á lagerrekstri
• Umsjón með birgðahaldi
• Móttaka sendinga, tiltekt og sending pantana

Hæfniskröfur:
• Gerð er krafa um reynslu og þekkingu á lagerhaldi
• Menntun sem nýtist í starfi er kostur
• Góð almenn tölvuþekking
• Skipulags- og samstarfshæfileikar

Lífland er markaðsdrifið þjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í þjónustu tengdri landbúnaði, 
hestaíþróttum, dýrahaldi og útivist. 

Nánari upplýsingar: www.lifland.is

Bifvélavirkjar
Skoðunarmaður ökutækja

Vegna opnunar nýrrar skoðunarstöðvar Aðalskoðun ar 
hf. að Grjóthálsi 10 (við Vesturlandsveg) á næsta ári 
þurfum við að bæta við okkur skoðunar mönnum. 
Við auglýsum því eftir bifvélavirkjum til starfa við 
skoðun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Gert er ráð 
fyrir að skoðunarmenn hefji störf 1. mars 2012.

Umsóknarfrestur er til 21. nóvember.
Umsóknir berist til Árna Stefánssonar þjónustu-
stjóra. arni@adalskodun.is. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað að loknum umsóknarfresti.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustu-
stjóri og Hörður Harðarson fagstjóri. Sími 590 6900.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á 
ökutækjasviði og markaðseftirliti með rafföngum og 
starfrækir í dag þrjár skoðunarstöðvar á höfuðborgar-
svæðinu ásamt skoðunarstöð í Reykjanesbæ. 
Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í Grundarfirði, 
Ólafsfirði og Reyðarfirði.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 14. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.Verslunarstjóri á kaffihúsi Kaffitárs

Starfssvið
• Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir öllum daglegum 
   rekstri kaffihússins og starfsmönnum þess. 

• Annast tilboðsgerð og hefur yfirumsjón með 
   veislum sem kaffihúsið tekur að sér.

Ástríða - Sérfræðiþekking - Alúð - Fjölmenning

Kaffitár hefur í tvo áratugi haft forystu um nýjungar á íslenskum kaffimarkaði og vörumerkið 
Kaffitár þekkja allir Íslendingar. Starfsemi kaffihússins í Þjóðminjasafni Íslands er fjölbreytt, 
m.a. sala veitinga og kaffidrykkja, kaffipakka og gjafavöru. www.kaffitar.is

Kaffitár leitar að áhugasömum og lífsglöðum kaffiunnanda í starf 
verslunarstjóra á kaffihúsið í Þjóðminjasafni Íslands.

g g g

 Hæfniskröfur
• Leitað er að einstaklingi sem er sjálfstæður í 
    vinnubrögðum, hugmyndaríkur, lipur í samskiptum 
    og auðvitað kaffiunnandi. 

• Sambærileg starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Upplýsingar um störfin eru veitt á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Sækja skal um störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 21. nóvember næstkomandi.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 700 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VÉLAVERKFRÆÐINGUR / 
VÉLTÆKNIFRÆÐINGUR 
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni og þátttöku í

stjórnun framkvæmda. Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði. 

Starfsstöð verður á Íslandi.

Meðal verkefna:
• Verkefnastjórnun

• Framleiðslustjórnun

• Samskipti við innlenda og erlenda birgja

• Úrlausn tæknilegra verkefna

BYGGINGAVERKFRÆÐINGUR / 
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni og þátttöku í

stjórnun framkvæmda. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu 

af byggingaframkvæmdum. Starfsstöð verður í Noregi.

Meðal verkefna:
• Verkefnastjórnun

• Samningar við innlenda og erlenda birgja

• Samningar við undirverktaka

• Úrlausn tæknilegra verkefna

Starfssvið
>  Almenn afgreiðsla og upplýsingagjöf
>  Sala á gjafakortum o.fl.
>  Umsjón með Tax-Free endurgreiðslum
>  Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur
>  Stúdentspróf æskilegt
>  Almenn tölvukunnátta
>  Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
>  Færni í mannlegum samskiptum og rík 
 þjónustulund
>  Enskukunnátta

Vinnutími frá kl. 9.45–16.00/17.00 aðra vikuna 
og  kl. 13.00–19.00 hina vikuna (til kl. 21.30 
á fimmtudögum).

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 
12. desember.
 
Nánari upplýsingar veitir Viðar Jökull Björnsson, 
rekstrarstjóri Kringlunnar, í síma 517 9013 eða 
á netfanginu vidar@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum
14. nóvember.

á þjónustuborð Kringlunnar

Þjónustufulltrúi
 óskast
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Vertu með í frábærum hóp
ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt 
meðal landsmanna fyrir gæði, verðlagningu og þjónustu. Við viljum 
vera stolt af starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé stolt af okkur.

Sölufólk - verslun
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu og þjónustustarfa. 
Viðkomandi þurfa að hafa næmt auga fyrir straumum og stefnum, 
sem og framsetningu húsgagna og gjafavöru. Reynsla af sölu 
húsgagna og gjafavöru er kostur. Aldurstakmark er 20 ár.

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi  og góða starfsþjálfun. 
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is

einfaldlega betri kostur

Umsóknir á: http://umsokn.foodco.is
og nánari upplýsingar  hs@foodco.is

Aðstoðarveitingastjórar

aðstoðarveitingastjórum til starfa hjá 
American Style í 100% vaktavinnu 
(72% kvöld- og helgarvinnu).

Ef þú hefur gaman af fólki, ríka þjónustu-
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www.tskoli.is

Einn til tveir framúrskarandi kennarar í 
eðlisfræði og stærðfræði óskast. Við leitum 
að einstaklingum með góða menntun, eins 
og meistaragráðu í viðkomandi grein og með 
kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Kolbeinsdóttir, 
skólastjóri Tæknimenntaskólans, í síma 514 9301 
og í tölvupósti, kk@tskoli.is og Baldur Gíslason 
skólameistari í síma 514 9001 og í tölvupósti 
bg@tskoli.is

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi 
Tækniskólans og KÍ. Umsóknarfrestur er til 12. nóv.
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is.
(Ath! þessi auglýsing gildir í 6 mánuði)

Framúrskarandi
kennarar óskast

NORTEK ehf.

Eirhöfði 13  | 110 Reykjavík  |  Sími 455 2000

nortek@nortek.is  |  www.nortek.is

ENN VANTAR 
FLEIRI FRÁBÆRA 
STARFSMENN!
– ÁTT ÞÚ SAMLEIÐ MEÐ OKKUR?

Nortek ehf var stofnað á Akureyri árið 1996 og árið 
1998 var opnuð skrifstofa í Reykjavík. Nortek hefur 
allt frá byrjun verið leiðandi á sínu sviði í öryggis og 
tæknimálum. Hjá fyrirtækinu starfa 35 vel menntaðir og 
þjálfaðir starfsmenn sem kappakosta að veita góða og 
skjóta þjónustu. Frá því síðla árs 2008 hefur verkefnum 
fjölgað mikið erlendis og þá sérstaklega í Noregi, sem 
leitt hefur til þess að nú hefur Nortek eigin skrifstofu í 
Drammen. Frá því að Nortek hóf þjónustu erlendis hefur 
fyrirtækið tekið að sér verkefni í 10 löndum.

Rafvirki
Rafeindavirki
Við leitum að rafeindavirkjum eða rafvirkjum með sveinspróf. 
Starfið felst í uppsetningu, forritun og þjónustu á búnaði. 
 

Umsækjendur þurfa að 
skila inn ferilskrá (CV).
Umsóknarfrestur er til 
15. nóvember 2011.  
Nánari upplýsingar gefur 
Björgvin í síma 455-2000.  
Einnig má senda umsóknir 
á netfangið: 
bjorgvin@nortek.is

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Framkvæmdastjóri 
virkjana og sölu

Starfssvið:
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri 

• Stefnumótun

• Sölu- og markaðsáætlanir

• Rekstraráætlanir

• Viðskiptasamningar

• Samskipti við stjórnvöld og 

hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða 

verkfræði eða sambærileg menntun

• Traust reynsla af rekstri og stjórnun

• Góð þekking á sölu- og markaðsmálum

• Leiðtoga- og samskiptahæfileikar

• Góð tungumálakunnátta

Persónulegir eiginleikar:
• Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum

• Stjórnunarhæfileiki og lipurð í 

mannlegum samskiptum

• Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna

• Traust greiningarhæfni og skilningur 

á tölum

• Tjáningarhæfni í ræðu, riti og framkomu

Orkuveita Reykjavíkur leitar að öflugum leiðtoga til að stýra virkjana- og sölusviði fyrirtækisins. Æskilegt 
er að viðkomandi hafi reynslu af raforkumarkaði og tæknilegum rekstri ásamt að hafa þekkingu á 
öryggismálum og neyðarstjórnun. Undir sviðið heyrir raforkuvinnsla Orkuveitunnar og sala á rafmagni en 
hvort tveggja fellur undir samkeppnishluta raforkumarkaðar. Samkvæmt raforkulögum ber Orkuveitunni 
að skilja á milli samkeppnis- og sérleyfisþátta í rekstri sínum frá næstu áramótum og er þá miðað við að 
hvor hluti starfseminnar verði rekinn í sjálfstæðu félagi. Gert er ráð fyrir því að framkvæmdastjóri 
virkjana og sölu stýri þá nýju félagi um samkeppnisreksturinn og heyri beint undir stjórn þess. 
Starfsmenn virkjana og sölu eru nú um 60 talsins og árleg velta er áætluð um 13 milljarðar króna.

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið 

gefur Bjarni Bjarnason (bjarnibj@or.is), forstjóri Orkuveitunnar, í síma 516 7707 eða Hilmar Hjaltason 

(hilmar.hjaltason@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá 

Capacent Ráðningum í síma 540 7100. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 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 viðkomanda í starfið.

Orkuveita Reykjavíkur er veitufyrirtæki 

og þjónustufyrirtæki í eigu almennings 

sem sér um 200.000 notendum fyrir 

húshitun, drykkjarvatni, rafmagni og 

fráveitu. Í Orkuveitunni vinnur traustur 

hópur starfsmanna sem hefur lagt 

hart að sér í ólgusjó síðustu ára. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2011 og farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Sérfræðingur í plöntusjúkdómum
Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling á 
inn- og útflutningsskrifstofu MAST í Reykjavík í starf sérfræðings í 
vöktun og eftirliti með plöntusjúkdómum. Um er að ræða fullt starf 
frá og með 1. janúar 2012.

Helstu verkefni:
• Eftirlit með innflutningi og útflutningi plantna og plöntuafurða
• Skráning á innflutningi plantna og plöntuafurða
• Eftirlit með kartöfluútsæði og sjúkdómum og meindýrum í 
 annarri innlendri ræktun
• Eftirlit með innflutningi, framleiðslu og útflutningi á sáðvöru
• Vottun fyrirtækja vegna hitunar og merkinga viðarumbúða
• Önnur tilfallandi verkefni sem starfsmanni eru falin

Starfið krefst góðrar samvinnu við tollyfirvöld, erlenda plöntueftir-
litsaðila, innflytjendur plantna og plöntuafurða, framleiðendur 
viðarumbúða, innlenda plönturæktendur, aðra sérfræðinga, 
ráðunauta o.fl. Starfsmaður þarf að vera reiðubúinn til að sérhæfa 
sig og sérmennta á þessu fagsviði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í líffræði, búvísindum, garðyrkju, skógrækt eða  
 annarri menntun sem talin er henta til starfsins.
• Góð þekking á plöntum og plöntusjúkdómum
• Góð tölvukunnátta 
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

Nánari upplýsingar um starfið veita Þorvaldur H. Þórðarson 
(thorvaldur.thordarson@mast.is) og  Hafsteinn Jóh. Hannesson 
(hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum skal skilað til 
Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum 
„Sérfræðingur-plöntu-sjúkdómar“ eða með tölvupósti á 
starf@mast.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2011 og verður 
öllum umsóknum svarað. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
opinberra starfsmanna. Nánari upplýsingar um stofnunina er að 
finna á www.mast.is.

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur auglýsir stöðu yfirverkfræðings hjá embætti byggingarfulltrúa lausa til 
umsóknar. Við leitum að metnaðarfullum og vandvirkum einstaklingi með leiðtogahæfileika til að  hafa yfirumsjón 
með tækni- og tölulegum verkefnum embættis byggingarfulltrúa. Yfirverkfræðingur hefur mikil samskipti við 
verktaka, hönnuði, umsækjendur og aðra starfsmenn. Næsti yfirmaður er byggingarfulltrúinn í Reykjavík.  

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og 

starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Tæknileg atriði varðandi undirbúning og ferli 

byggingarframkvæmda ásamt eftirliti með þeim.
• Verkfræðilegir þættir í burðarþoli og lögnum.
• Byggingarfrágangur, sérhluta- og séruppdrættir.
• Útreikningur gjalda tilheyrandi byggingarleyfum.
• Framsetning tölfræðilegra upplýsinga.
• Mat á byggingaraðstæðum, t.d. varðandi hættur, 

ásamt hugsanlegum aðgerðum.
• Svörun fyrirspurna og þjónusta við sérfræðinga og 

aðra viðskiptavini sviðsins.

Hæfniskröfur
• M.Sc. í byggingarverkfræði eða sambærilegt próf.
• Reynsla í hönnun burðarþols og/eða lögnum.
• Almenn þekking varðandi vistvæna hönnun í gerð 

mannvirkja.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

hópstarfi.

• Nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð tölvukunnátta, ásamt þekkingu á almennum 

forritum og tölvuskráningarkerfum. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og 

einu norrænu tungumáli.
• Góð þekkingu á lögum varðandi skipulag og 

byggingar, ásamt tilheyrandi reglugerðum og stöðlum.
• Góð þekking á gagnagrunnum og reynsla af notkun 

þeirra ásamt þekkingu á SQL (fyrirspurnum)

Um laun og starfskjör yfirverkfræðings fer samkvæmt 
kjarasamningi Stéttarfélags verkfræðinga við 
Reykjavíkurborg.

Fyrirspurnum um starfið skal beina til Björns Stefáns 
Hallssonar, byggingarfulltrúa í Reykjavík í síma 411 
1111 eða með því að senda fyrirspurnir á bjorn.stefan.
hallsson@reykjavik.is

Yfirverkfræðingur 

Umsóknarfrestur er til 21. nóvember nk.  Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir 
„ Störf í boði”.  http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-2901.  Öllum umsækjendum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Tekið verðu við umsóknum til 16. nóvember 2011 á www.penninn.is eða sveinns@penninn.is

Nánari upplýsingar veitir Sveinn S. Sverrisson, sölustjóri, sími 540 2086.

Ert þú pennavinur?

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku

• Einstök lipurð í samskiptum

• Metnaður

• Skipulagshæfileikar

• Navision kunnátta

• Bílpróf

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku

• Einstök lipurð í samskiptum

• Metnaður

• Skipulagshæfileikar

• Navision kunnátta

Starfssvið:
• Viðhalda viðskiptatengslum

• Móttaka og vinnsla pantana

• Tilboðsgerð

• Samningagerð og viðhald 

 samninga

• Öflun nýrra viðskiptavina

Starfssvið:
• Móttaka viðskiptavina í verslun

• Viðhalda viðskiptatengslum

• Móttaka og vinnsla pantana

• Tilboðsgerð

• Samningagerð

• Öflun nýrra viðskiptavina

Óskum eftir umsóknum í eftirfarandi störf:

Sölumaður á Fyrirtækjasviði Sölumaður og þjónustufulltrúi í verslun

Hjá Kletti starfa um 50 manns við sölu og þjónustu á 
meðal annars Caterpillar, Scania, IR loftpressum, Dunlop 
og Goodyear hjólbörðum. Hjá okkur er góður starfsandi 
og öll starfsaðstaða til fyrirmyndar.

VÉLVIRKI ÓSKAST
Vélvirki eða vanur maður í viðgerðum á lyfturum óskast 
til starfa á Þjónustuverkstæði Kletts.

Klettur er sölu og þjónustuaðili fyrir Caterpillar lyftara og 
er verkstæðið mjög vel tækjum búið.

Upplýsingar um starfið veitir Sveinn Símonarson 
Þjónustustjóri í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

Klettagörðum 8-10 |  104 Reykjavík |  Sími: 590-5100  |  klettur.is

 

Lausar stöður í frístundaheimilum

Stuðningsfulltrúa vantar á frístundaheimili hjá 
Hafnarfjarðarbæ.

Umsóknir skal senda á ith@hafnarfjordur.is - Umsóknar-
frestur er til og með 10. nóv. 2011. 

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttar félags.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfi ð. 

Nánari  upplýsingar um starfi ð í síma 585 5750.

Skrifstofa æskulýðs- og tómstundadeildar Hafnarfjarðar.
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Um er að ræða fullt starf.

 

Iceland.ja.is er vefur fyrir erlenda ferðamenn sem eru í leit að 

upplýsingum um þjónustu og afþreyingu hér á landi. Á vefnum 

verður að finna upplýsingar um öll fyrirtæki og þjónustuaðila á 

Íslandi og verða þær tengdar einni bestu kortalausn landsins. 

Í þessu sem öðru er Já svarið!

Umsóknir og nánari upplýsingar

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún María Guðmundsdóttir í netfanginu gudrung@ja.is 
eða í síma 861 6655. Umsóknir berist fyrir 13. nóvember nk. í netfangið gudrung@ja.is.

HÆFNISKRÖFUR:
Menntun sem nýtist í starfi, t.d. ferðamálafræði 

    og/eða markaðsfræði
Gott vald á íslenskri og enskri tungu, önnur tungumál kostur
Faglegur metnaður og lipurð í mannlegum samskiptum 
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
Þekking á leitarvélabestun og markaðssetningu á netinu

 

HELSTU VERKEFNI:
Ritstýring efnis á vefinn
Markaðssetning
Samskipti og samningagerð við birgja  

    og samstarfsaðila
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Icelland.ja.is er v ffefur f fyrriiri  eerlenndda fffererððaððððaðððammem nnn  semem eruru í í l l ieitt ðað

upplýsingum um þjónustu og afþreyingu hér á landi. Á vefnum 

verður að finna upplýsingar um öll fyrirtæki og þjónustuaðila á

Íslandi og verða þær tengdar einni bestu kortalausn landsins.

Í þessu sem öðru er Já svarið!

Verkefnastjóri
Já leitar að verkefnastjóra fyrir nýjan vef,  
Iceland.ja.is, sem er ætlaður ferðamönnum. 

Já, Iceland Travel Guide

ICELAND 
TRAVEL GUIDE

okkur vantar 
svooogott™

starfsfólk Áhugasamir umsækjendur í leit 

að fullu starfi eru hvattir til þess 

að mæta í starfsviðtal.

Starfsmannastjóri tekur á móti 

umsækjendum mánudaginn 

7. nóvember á KFC Sundagörðum 

(á horni Sæbrautar og Kleppsvegar) 

milli kl. 12 og 14.

Allir umsækjendur eru hvattir til 

að mæta með ferilskrá með mynd.

Hlökkum til að hitta sem flesta 

tilvonandi starfsmenn KFC.

Hæfniskröfur:

Starfssvið:

Við óskum eftir að ráða brosmilt og 
þjónustulundað afgreiðslufólk, 18 ára 
og eldra í fullt starf  í vaktavinnu.

 

Þjónusta við viðskiptavini

Þrif, undirbúningur og frágangur  
á staðnum

 

 Íslenskukunnátta

 Geta til að vinna undir álagi

 Reynsla af  afgreiðslustörfum

Við óskum eftir ð áð b ilt

Afgreiðslufólk

Vaktstjórar

Hæfniskröfur:

Við leitum að skipulögðum og framtaks-

sömum aðilum með reynslu af  vaktstjórn 

úr sambærilegu umhverfi. Fullt starf  í 

vaktavinnu, nokkur störf  í boði. Aðeins 24 

ára og eldri koma til greina.

Vaktstjóri er umsjónarmaður á vakt og 

ber ábyrgð á þjónustu, gæðum, uppjöri, 

undirbúningi og frágangi á sinni vakt 

ásamt fleiru.

 

 Íslenskukunnátta

 Skipulags- og leiðtogahæfileikar

 Rík þjónustulund og hæfni í 

 mannlegum samskiptum

 Góð almenn tölvukunnátta

 Rekstarþekking er kostur

tilvonandi st

 Íslenskukunnátta

 Geta til að vinna und

 Reynsla af  afgreiðslu

dir álagi

ustörfum

FAXAFENI  GRAFARHOLTI  SUNDAGÖRÐUM  HAFNARFIRÐI  KÓPAVOGI  MOSFELLSBÆ  REYKJANESBÆ  SELFOSSIwww.kfc.is
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Frá stjórnskipunar- 
og eftirlitsnefnd 
Alþingis
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis gefur þeim sem þess óska 
kost á að senda skriflegar athugasemdir við skýrslu forsætisnefndar 
um tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands og 
við frumvarp um meðferð tillagna stjórnlagaráðs sem nefndin hefur 
nú til umfjöllunar.

Nefndin veitir viðtöku umsögnum og erindum frá félögum, 
samtökum og einstaklingum á netfangið stjornskipun@althingi.is. 
Umsagnir og erindi þurfa að berast nefndinni fyrir 30. nóvember nk. 

Skýrsluna um tillögur stjórnlagaráðs er að finna á vefslóðinni:
www.althingi.is/m3
Frumvarp um meðferð tillagna stjórnlagaráðs er að finna á 
vefslóðinni:
www.althingi.is/m6

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis

Póstfang:
Skrifstofa Alþingis – nefndasvið

Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í 
framleiðslu á mat fyrir bæjarskrifstofur 
Kópavogs  2011 – 2013.

Í verkinu fellst að framleiða mat fyrir starfsmenn bæjarskrifstofu 
Kópavogs og stofnanir Kópavogsbæjar í næsta nágreni.  Áætlað 
magn er 11.000 matarskammtar á hverju ári.

Útboðsgögn  verða seld á kr. 5.000 frá og með þriðjudeginum 8. 
nóvember  2011 í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð).

Tilboðum skal skila fyri  kl.: 11:00 22. nóvember  2011 til þjónustuvers 
Kópavogs, Fannborg 2 (1. hæð).

Bæjarsjóður Kópavogs.
.

Menningarhúsið 
Miðgarður  
REKSTRARAÐILI
Menningarhúsið Miðgarður í Varmahlíð í Skagafirði 
auglýsir eftir rekstraraðila fyrir húsið.

ÚTBOÐ

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

Til sölu
Tískuvöruverslun í fullum rekstri

Spennandi kvenfatnaður og gott tækifæri fyrir áhugasama um tísku.
Auðveld kaup og hagstæður langtíma- leigusamningur.
Áhugasamir sendi inn erindi á: megatop@internet.is

Styrkir úr þróunarsjóði námsgagna
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr þróunarsjóði námsgagna.

Hlutverk þróunarsjóðs námsgagna er að stuðla að 
nýsköpun, þróun, gerð og útgáfu námsgagna fyrir 
leik-, grunn- og framhaldsskóla í því markmiði að 
tryggja framboð og fjölbreytileika námsgagna í 
samræmi við þarfir nemenda og skóla.

Forgangs nýtur efni sem stuðlar að því að efla starf 
í anda grunnþátta menntunar fyrir öll skólastigin í 
samræmi við aðalnámskrá. 

Stefna sjóðsins er að námsefnið sem styrkt er, verði 
gefið út með rafrænum hætti og gert aðgengilegt á 
netinu, þegar við á.

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um 
styrki skulu vera á rafrænu formi. Sækja þarf 
um aðgang að umsóknavef ráðuneytisins, http://
www.menntamalaraduneyti.is/rafraeneydublod/ 
Aðgangur er gefinn á kennitölu og er lykilorð 
sent til viðkomandi á netfang sem gefið er upp við 
nýskráningu.

Umsóknarfrestur er til 5. desember 2011.

Nánari upplýsingar veitir Ásta María Reynisdóttir í 
síma 545 9500 eða í tölvupósti á asta.reynisdottir@
mrn.is

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 


