
Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

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

Framkvæmdastjóri Framtakssjóðs Nánari upplýsingar:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 30. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is eða sendist á 
netfangið thorir@hagvangur.is 
ásamt fylgigögnum merktar 
„Framkvæmdastjóri 9886“.

Leitað er eftir öflugum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra FSÍ. Skilyrði er að 
viðkomandi eigi auðvelt með að greina viðskiptatækifæri og rekstur fyrirtækja og 
hafi hæfni til að greina framtíðarmöguleika þeirra og taki þátt í sölu fyrirtækjanna og 
skráningu á hlutabréfamarkað. Einnig er lykilatriði að viðkomandi búi yfir góðum 
samskiptahæfileikum og samningatækni.

Helstu verkefni 

 

Menntunar- og hæfniskröfur
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Umsókn merkt „Sérfræðingur í viðskiptagreind“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk. 

Sérfræðingur  
í viðskiptagreind (BI)
Landsbankinn hefur náð góðum árangri í uppbyggingu á margþættu og �ölbreyttu  
viðskiptagreindarumhverfi. Vegna aukinna umsvifa og �ölda verkefna leitum við  
að öflugum einstaklingum til að styrkja teymið enn frekar.

Helstu verkefni:

� Uppbygging viðskiptagreindarumhverfis 
bankans

� Framsetning upplýsinga með aðstoð 
verkfæra á borð við SAP Business Objects 
og SSAS (OLAP)

� Þarfagreining og skjölun

� Leiðbeiningar fyrir notendur umhverfisins

Hæfniskröfur:

� Háskólamenntun sem nýtist í starfi

� Mikill skilningur á upplýsingasöfnun  
og gagnaskilum

� Góð þekking á viðskiptagreind og fram- 
setningu gagna

� Frumkvæði, fagmennska og skipulags-
hæfni

� Hæfni í mannlegum samskiptum

� Reynsla í �ármálageiranum er kostur

� Almenn þekking á viðskiptagreindartólum  
er kostur

Nánari upplýsingar 

Nánari upplýsingar veita Þórarinn  
Guðmundsson, hópstjóri viðskiptagreiningar, 
í síma 410 6821 og Berglind Ingvarsdóttir  
(berglind.ingvarsdottir@landsbankinn.is)  
hjá Mannauði í síma 410 7914.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Fjármálastjóri - erlend verkefnafjármögnun

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er opinn þar til réttur aðili er fundinn. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  

Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is.

Höfum verið beðnir um að leita að öflugum fjármálastjóra fyrir íslenskt/alþjóðlegt fyrirtæki sem er 
með verkefni víða um heim.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Starfið felst að stórum hluta í alþjóðlegri verkefnafjármögnun ásamt fjármálastjórn. Nauðsynlegt er að viðkomandi þekki vel 
inn á alþjóðlega bankastarfsemi og með hvaða hætti verkefnafjármögnun er unnin ásamt því að vera virkur þátttakandi í 
samningagerð í slíkum verkefnum.

Laus er til umsóknar staða verkefnastjóra ferða- og markaðsmála á Höfuðborgarstofu

Vakin er athygli á að starfið er mjög fjölbreytt og krefst vinnuframlags utan hefðbundins vinnutíma. Viðkomandi verður að geta verið tals-
maður verkefna í fjölmiðlum og þarf því að eiga gott með að koma fram opinberlega. Áhersla er lögð á frumkvæði, metnað og jákvæðni.

Næsti yfirmaður er forstöðumaður Höfuðborgarstofu.

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Um er að ræða fullt starf og þarf  
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir: sif.gunnarsdottir@reykjavik.is auk þess sem vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og mannrétt-
indastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á www.rvk.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar nk. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Höfuðborgarstofa

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

Verkefnastjóri ferða- og markaðsmála

Starfssvið: 
Kynning og heildstæð markaðssetning á Reykjavík sem ferðamanna-
borg. Í því felst vinna við verkefni á sviði ferða- og markaðsmála 
þ.m.t. vinna með texta á íslensku og erlendum málum, myndvinnsla, 
upplýsingaöflun og úrvinnsla, samstarf við ferðaþjónustuaðila 
innanlands- og utan, hönnuði og aðra þá sem koma að gerð 
upplýsingaefnis í ýmsum miðlum. Verkefnastjóri hefur jafnframt 
samskipti við erlenda fjölmiðla og ferðaþjónustuaðila og tekur þátt 
í undirbúningi og þátttöku í innlendum og erlendum sýningum og 
kynningarviðburðum.

Starfið krefst:

  í starfi. 

 á þriðja tungumáli er kostur. 

 æfileika auk hugmyndaauðgi.

 á íslenskri ferðaþjónustu.

  Excel. Þekking á hönnunarforritum er æskileg. 

 efnum í einu. 

»
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Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfar fjöldi sérfræðinga með fjölbreytta menntun auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Vantar þig góða vinnu í sumar?

Hæfniskröfur fyrir framleiðslustörf:
 Sterk öryggisvitund og árvekni
 Heiðarleiki og stundvísi
 Góð samskiptahæfni og geta til að vinna í hópi
 Dugnaður og  sjálfstæði í vinnubrögðum
 Hreint sakavottorð 
 Bílpróf

Viðbótar hæfniskröfur vegna 
raf- og vélvirkjastarfa:
 Sveinspróf eða nám komið vel á veg 

 í raf- eða vélvirkjun

Allir nýir starfsmenn Norðuráls þurfa að gangast 
undir lyfjapróf áður en þeir hefja störf.
Í boði eru fríar ferðir til og frá Grundartanga 
(miðað við þéttbýliskjarna: Akranes, Borgarnes 
og höfuðborgarsvæðið).

Upplýsingar á www.nordural.is
Á heimasíðu okkar má fi nna ítarlegri upplýs-
ingar um störf, vinnutíma, ráðningarferlið o.s.frv.
Einnig er hægt að fá upplýsingar hjá Helgu 
Björgu Hafþórsdóttur, fulltrúa á mannauðssviði,
og Borghildi K. Magnúsdóttur, deildarstjóra ráðn-
inga, í síma 430 1000.

Umsóknarfestur er til og með 29. janúar.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.

Vinnutími:
Í framleiðslu er unnið á vöktum. Hver vaktalota er 4-5 dagar í senn og 4-5 dagar í frí. Tvö 5 daga helgarfrí eru í hverjum mánuði.
Raf- og vélvirkjastörf og önnur störf eru fl est dagvinnustörf. Unnið er frá 7:30 til 16:00 virka daga og frí annan hvern föstudag.

Við leitum að duglegu fólk af báðum kynjum til að starfa með okkur í sumar. Lágmarksaldur er 18 ár (miðað við afmælisdag). 
Viðkomandi þarf að geta unnið samfellt í a.m.k. tvo og hálfan mánuð.
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Sölufulltrúi - stóreldhús
Heildverslun á matvælasviði óskar eftir að ráða 
öflugan sölufulltrúa til að starfa við sölu og markaðs-
setningu á vörum fyrirtækisins á stóreldhússviði.
Starfið fellst í heimsóknum til viðskiptavina og í því 
að leita nýrra sóknarfæra. Leitað er eftir matreiðslu-
menntuðum einstaklingi með mikinn drifkraft sem er 
tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni.

Ráðið verður í starfið sem fyrst. Fullum trúnaði er 
heitið og verður öllum umsóknum svarað.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á box@frett.is 
merkt „Sölufulltrúi-1401“ fyrir 20. janúar

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

Vélfræðingar

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarsson
thorir@hagvangur.is 

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Vegna aukinna umsvifa erlendis eru laus til umsóknar 
störf vélfræðinga hjá Jarðborunum hf. Í boði eru sam-
keppnishæf laun og fjölbreytt verkefni á vinnustað þar 
sem metnaður ríkir til góðra verka.

Meðal helstu verkefna:

Menntun og hæfniskröfur:
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arionbanki.is — 444 7000

Leiðtogi á 
viðskiptabankasviði 
Arion banka

Laust starf hjá Arion banka

leitar að svæðisstjóra til að stýrai
útibúum bankans á Suðurlandi og gegna hlutverki 
útibússtjóra á Selfossi.

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

Nánari upplýsingar veitir Brynja B. Gröndal starfsmannaþjón-
ustu, sími 444 6386, netfang brynja.grondal@arionbanki.is
og Valtýr Guðmundsson svæðisstjóri, sími 480 2308, netfang 
valtyr.gudmundsson@arionbanki.is.

Umsækjendur sæki um starfið á vef bankans arionbanki.is 

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2012.

Við leitum að metnaðarfullum og traustum einstaklingi sem er 
reiðubúinn til að takast á við krefjandi verkefni og hefur vilja til 
að ná árangri í starfi

Á Suðurlandi er bankinn með útibú á Selfossi, Hellu, Hvera-
gerði, Vík í Mýrdal og Kirkjubæjarklaustri. Svæðisstjóri ber 
ábyrgð á daglegum rekstri útibúanna í samráði við þá útibús-
stjóra sem undir hann heyra á svæðinu og aðra samstarfsmenn. 
Svæðisstjóri verður einnig útibússtjóri á Selfossi og með aðsetur 
þar. Útibússtjóri ber ábyrgð á lánamálum einstaklinga og 
fyrirtækja og situr í lánanefnd svæðisins. Einnig er það hlutverk 
hans að styrkja og efla tengsl við viðskiptavini bankans.

Viðskiptabankasvið annast bankaviðskipti og þjónustu við 
einstaklinga og fyrirtæki. Kjarnastarfsemi sviðsins fer fram í 
útibúum bankans þar sem þjónustan er veitt. Á sviðinu starfa
um 400 starfsmenn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
 Reynsla af stjórnunarstörfum
 Framúrskarandi leiðtogahæfni og góð hæfni í samskiptum
 Reynsla af starfi í fjármálafyrirtæki æskileg
 Hæfni til sjálfstæðrar ákvörðunartöku

Gert er ráð fyrir að viðkomandi verði búsettur á svæðinu.

Sérfræðingur á Skráningarsviði
Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni eru m.a.:

Laust starf hjá Lyfjastofnun

Lyfjastofnun óskar eftir að ráða  
metnaðarfullan og drífandi 
starfsmann
Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf.

Starfsumsóknir
Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2012.

www.lyfjastofnun.is

Sölumaður óskast
Ein öflugasta fasteignasala landsins óskar eftir því að ráða vanan 
sölumann til starfa. Menntun sem löggiltur fasteignasali er góður 
kostur.

Á RE/MAX Lind vinnur hæfileikaríkt fólk sem myndar samheldin hóp 
sem leggur sig fram um að veita viðskiptavinum sínum fyrsta flokks 
þjónustu.

Við leggjum áherslu á fagleg vinnubrögð og trausta þjónustu.

Í boði er skemmtilegur vinnustaður og góð vinnuaðstaða.
 
Vinsamlegast hafið samband við Þórarin Jónsson 
thorarinn@remax.is eða Hannes Steindórsson hannes@remax.is

  
  Austurbæjar Apótek 
 

 Austurbæjar Apótek í Ögurhvarfi 3, Kópavogi

óskar eftir lyfjatækni eða vönum starfskrafti

í 100% starf.

Viðkomandi þarf að vera jákvæður

með hlýlega framkomu, sjálfstæður, sveigjanlegur,

með þjónustulund og reyklaus. Kunnátta á

Medicor er kostur.

Ferilskrá skal senda á bergljot.th@simnet.is fyrir

25.janúar 2012

 

 

ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til 
umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2012.  Frekari 
upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.
usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  Security Guard. The closing date for this postion is 
January 20, 2012. Application forms and further information can 
be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :
reykjavikvacancy@state.gov
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

Volvo atvinnutækjasvið Brimborgar 
óskar eftir dugmiklu starfsfólki  

í hóp frábærra fagmanna

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Bifvélavirki - starf 1
Greina bilanir og gera við vörubifreiðar og önnur tæki 
sem koma inn til þjónustu hvort sem er á verkstæði 
eða á vettvangi  

Hæfniskröfur
Lámarksréttindi í bifvélavirkjun • 
Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt• 
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi• 
Gilt bílpróf (Meirapróf æskilegt)• 
Góðir samskiptahæfileikar• 
Góð þjónustulund• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur• 
Stundvís• 
Góða íslensku- og enskukunnáttu • 

Vinnutími er frá 8:00 -17:15 mánudaga til 
fimmtudaga og frá 8:00 -16:15 föstudaga.

Vélvirki / Vélstjóri - starf 2
Greina bilanir og gera við vinnuvélar/bátavélar og önnur 
tæki sem koma inn til þjónustu hvort sem er á verkstæði 
eða á vettvangi

Hæfniskröfur 
Lámarksréttindi í vélvirkjun og/eða hafa • 
vélstjóraréttindi
Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt• 
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi) • 
Gilt bílpróf (Meirapróf æskilegt)• 
Góðir samskiptahæfileikar• 
Góð þjónustulund• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur• 
Stundvís• 
Góða íslensku- og enskukunnáttu • 

Vinnutími er frá 8:00 -17:15 mánudaga til fimmtudaga 
og frá 8:00 -16:15 föstudaga. 

  Umsóknarfrestur 
er til 20. janúar n.k.

Söluráðgjafi vara- og aukahluta - starf 3
Ráðgjöf til innri og ytri viðskiptavina varðandi kaup á 
vara- og aukahlutum fyrir atvinnutæki. Móttaka 
viðskiptavina í sal, síma og á vef skv. gæðastjórnunar-
kerfi Brimborgar.

Hæfniskröfur
Fra• mhaldsskólapróf/iðnmenntun sem nýtist fyrir 
starfið
Reynsla og þekking af tæknilegum atriðum sem snýr • 
að bifreiðum
Fagleg framkoma• 
Almenn tölvuþekking • 
Góðir samskiptahæfileikar• 
Góð þjónustulund• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur• 
Stundvís• 
Góða íslensku- og enskukunnáttu • 

Vinnutími er frá 8:00 -17:00 alla virka daga.

 
Nánari upplýsingar um störfin

Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af 
báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem 
metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, 
tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um.  
Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og gæðasvið 
Brimborgar í síma 515 7088. 

    Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2012. 
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.
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Megin starf sérfræðingsins snýr að umsjón og 
skipulagi sjálfboðaliðastarfs á vegum Umhverfis-
stofnunar, fræðslu því tengdu, styrkumsóknum 
vegna starfsins ásamt samstarfi við innlend og 

erlend sjálfboðaliðasamtök. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  hæfniskröfur 
og umsóknarfrest er að finna á starfatorg.is og 

http://www.ust.is/storf_i_bodi

Akureyri - Egilsstaðir - Ísa�örður - Mývatn - Patreks�örður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

UMSJÓN MEÐ SJÁLFBOÐA  LIÐA STARFI
Umhverfisstofnun auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings til að hafa 
umsjón með sjálfboðaliðastarfi á vegum stofnunarinnar

Fyrirtækið leggur höfuðáherslu á ráðningar í fastar stöður sem 
og útvegun fólks í tímabundn ar stöður bæði til fyrirtækja og 
hins opinbera.
 
Markmið okkar er að veita okkar samstarfsfólki og viðskipta
vinum þá bestu þjónustu sem í boði er á markaðinum hverju 
sinni. Velta fyrirtækisins var árið 2011 ca 180 milj. NOK og jókst 
um 40% fra árinu áður. RB hefur yfir að ráða 33 einkareknum 
skrifstofum víðs vegar í Noregi.( Sjá www.rettbemanning.no)
 
Við erum í viðskiptum við helstu verktakafyrirtæki á 
Osloarsvæðinu og leitum nú að pípulagningamönnum, 
smiðum,stjórnendum og verk og tæknifræðingum til starfa 
bæði til nybygginga og viðhaldsverkefna.
 
Frumkvæði, vandvirkni og gott samstarf við okkar viðskiptavini 
einkennir öll okkar störf.
 
Við óskum að komast í samband við þig sem fagmann á einu 
eða fleiri sviðum byggingaiðnaðar og hefur áhuga á fastri vinnu 
á Osloarsvæðinu í Noregi.
 
Við verðum á Grand Hotel Reykjavik sunnudaginn  
15. janúar 2012.
 
Hafir þú áhuga getur þú hringt til Lars Gerrard 
sími 0047 909 28 898 lg.rettbemanning@gmail.com

Rett Bemanning er ein af 
stærstu ráðning ar skrifstofum á 
Norður löndum með aðalskrif-

stofu í Oslo

Helstu verkefni og ábyrgð
Vinna við fjárhagsbókhald »
Afstemmingar og uppgjör »
Sérstök verkefni vegna upplýsingagjafar til stjórnenda og ytri  »
hagsmunaaðila

Hæfnikröfur
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun »
Haldgóð reynsla af bókhaldi er æskileg »
Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum   »
Færni til að tjá sig í rituðu máli »

Spennandi störf á upplýsingatæknisviði

Landspítali er þekkingar- og þjónustustofnun í þágu almennings. Spítalinn hefur þríþætt hlutverk, það er þjónusta við sjúklinga, kennsla og rannsóknir. 
Þar starfa um 5.000 starfsmenn í um 4.000 stöðugildum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf.  Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Landspítali er stærsti vinnustaður landsins og rekur og hýsir umfangsmesta 
tölvuumhverfi á landinu með yfir 3000 vinnustöðvar á innra neti, auk yfir 100 
hugbúnaðarkerfa í notkun. Upplýsingatæknisvið hefur umsjón með og annast 
rekstur og viðhald á öllu tölvukerfi Landspítala. 

Upplýsingatæknisvið LSH óskar að ráða duglegt og jákvætt fólk til starfa 
við krefjandi verkefni. Við leitum að hæfum einstaklingum með frum-
kvæði, þjónustulund og góða samskiptahæfileika. Metnaður til að ná 
árangri í starfi er nauðsynlegur. Störfin henta jafnt konum og körlum.

Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar
Þjónustumiðstöð er ein af þremur deildum 
upplýsingatæknisviðs og sér um alla notendaaðstoð 
á búnaði, hugbúnaði og reglubundin rekstrarverkefni.  
Starfsmenn eru í dag um 15, auk fjölda verktaka. 
Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar er yfirmaður 
deildarinnar og heyrir undir sviðsstjóra upplýsinga-
tæknisviðs. 

Helstu verkefni
•	 Stjórnun	á	daglegum	rekstri	deildarinnar
•	 Skilgreininig	þjónustumarkmiða	
	 og	að	tryggja	efndir	þeirra		
•	 Leita	hagræðinga	í	reksti
•	 Leiða	tækninýjungar	til	bættrar	þjónustu	
•	 Stefnumótun	og	þróun	viðskiptatækifæra

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	eða	sambærileg	menntun	
	 á	sviði	upplýsingatækni	ásamt	starfsreynslu
•	 Stjórnunarreynsla	er	æskileg

Sérfæðingur í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Altiris	þjónustuborðskerfi
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Lotus	Notes	umhverfi
•	 Verkefnisaðstoð	innan	LSH	og	við	innleiðingu	
	 og	rekstur	á	tölvukerfum
•	 Vinna	að	framtíðarþróun	tækniumhverfis	spítalans	

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	tölvunarfræði,	verkfræði,	
	 tæknifræði	eða	sambærilegu	æskileg
•	 Reynsla	af	rekstri	netkerfa,	netþjóna,	tölvubúnaðar	
	 og/eða	gagnasafnskerfa	er	nauðsynleg

Verkefnastjóri í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Ráðgjöf	um	val	á	notendavélbúnaði
•	 Umsjón	með	innkaupum	og	skráningu	tölvubúnaðar
•	 Yfirfara	reikninga	fyrir	búnað	og	vinnu	birgja
•	 Tilfallandi	verkefni	í	samráði	við	deildarstjóra	
Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	viðskiptafræði	eða	sambærilegu,
	 ásamt	reynslu	eða	menntun	í	verkefnastjórnun
•	 Umfangsmikil	almenn	tölvukunnátta

Upplýsingar um störfin veita: Björn Jónsson sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs s. 825 5050 og Friðþjófur 
Bergmann deildarstjóri tæknideildar s. 824 5244.  Umsóknum skal skila til skrifstofu starfsmannamála 

Eiríksgötu 5, merkt „Störf á upplýsingatæknisviði“ ekki síðar en 15. október 2007. 
 Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Spennandi störf á upplýsingatæknisviði

Landspítali er þekkingar- og þjónustustofnun í þágu almennings. Spítalinn hefur þríþætt hlutverk, það er þjónusta við sjúklinga, kennsla og rannsóknir. 
Þar starfa um 5.000 starfsmenn í um 4.000 stöðugildum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf.  Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Landspítali er stærsti vinnustaður landsins og rekur og hýsir umfangsmesta 
tölvuumhverfi á landinu með yfir 3000 vinnustöðvar á innra neti, auk yfir 100 
hugbúnaðarkerfa í notkun. Upplýsingatæknisvið hefur umsjón með og annast 
rekstur og viðhald á öllu tölvukerfi Landspítala. 

Upplýsingatæknisvið LSH óskar að ráða duglegt og jákvætt fólk til starfa 
við krefjandi verkefni. Við leitum að hæfum einstaklingum með frum-
kvæði, þjónustulund og góða samskiptahæfileika. Metnaður til að ná 
árangri í starfi er nauðsynlegur. Störfin henta jafnt konum og körlum.

Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar
Þjónustumiðstöð er ein af þremur deildum 
upplýsingatæknisviðs og sér um alla notendaaðstoð 
á búnaði, hugbúnaði og reglubundin rekstrarverkefni.  
Starfsmenn eru í dag um 15, auk fjölda verktaka. 
Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar er yfirmaður 
deildarinnar og heyrir undir sviðsstjóra upplýsinga-
tæknisviðs. 

Helstu verkefni
•	 Stjórnun	á	daglegum	rekstri	deildarinnar
•	 Skilgreininig	þjónustumarkmiða	
	 og	að	tryggja	efndir	þeirra		
•	 Leita	hagræðinga	í	reksti
•	 Leiða	tækninýjungar	til	bættrar	þjónustu	
•	 Stefnumótun	og	þróun	viðskiptatækifæra

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	eða	sambærileg	menntun	
	 á	sviði	upplýsingatækni	ásamt	starfsreynslu
•	 Stjórnunarreynsla	er	æskileg

Sérfæðingur í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Altiris	þjónustuborðskerfi
•	 Uppsetning	og	rekstur	á	Lotus	Notes	umhverfi
•	 Verkefnisaðstoð	innan	LSH	og	við	innleiðingu	
	 og	rekstur	á	tölvukerfum
•	 Vinna	að	framtíðarþróun	tækniumhverfis	spítalans	

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	tölvunarfræði,	verkfræði,	
	 tæknifræði	eða	sambærilegu	æskileg
•	 Reynsla	af	rekstri	netkerfa,	netþjóna,	tölvubúnaðar	
	 og/eða	gagnasafnskerfa	er	nauðsynleg

Verkefnastjóri í tæknideild
Helstu verkefni
•	 Ráðgjöf	um	val	á	notendavélbúnaði
•	 Umsjón	með	innkaupum	og	skráningu	tölvubúnaðar
•	 Yfirfara	reikninga	fyrir	búnað	og	vinnu	birgja
•	 Tilfallandi	verkefni	í	samráði	við	deildarstjóra	
Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	viðskiptafræði	eða	sambærilegu,
	 ásamt	reynslu	eða	menntun	í	verkefnastjórnun
•	 Umfangsmikil	almenn	tölvukunnátta

Upplýsingar um störfin veita: Björn Jónsson sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs s. 825 5050 og Friðþjófur 
Bergmann deildarstjóri tæknideildar s. 824 5244.  Umsóknum skal skila til skrifstofu starfsmannamála 

Eiríksgötu 5, merkt „Störf á upplýsingatæknisviði“ ekki síðar en 15. október 2007. 
 Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2012.  »
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið sem fyrst. »
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.  »
Upplýsingar veitir Gyða Ásmundsdóttir, bókhaldsstóri, gydaa@landspitali.is,  »
sími 543 1216.

Viðskiptafræðingur
Reikningshaldsdeild á fjármálasviði vill ráða duglegan og jákvæðan 
einstakling til starfa sem er reiðubúinn til að axla ábyrgð og takast á við 
vandasöm verkefni. 
Í boði eru spennandi verkefni hjá öflugu opinberu fyrirtæki í krefjandi 
starfsumhverfi. Næsti yfirmaður er deildarstjóri reikningshalds en 
framkvæmdastjóri leiðir fjármálasvið.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Sótt er um starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Ef ekki eru 
tök á að sækja um rafrænt má nálgast umsóknareyðublöð hjá LSH mannauðssviði, Eiríksgötu 5. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Offsetprentari óskast
Prenttækni óskar eftir að ráða offsetprentara til starfa.

Upplýsingar um starfið veitir  
Guðmundur, gudmundur@prenttaekni.is, og 

Margrét, magga@prenttaekni.is, í síma 554 4260.
Umsóknarfrestur er til 23. janúar.

Bílstjóri
Matvælafyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir að ráða bílstjóra m/meirapróf, æskilegur 
aldur 35-45 ára, verður að geta byrjað strax.

Umsóknir og ferilskrá sendist á 
starf123@gmail.com.
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Primera Air is looking for 3-5 team members to join our Operations Control Center (OCC) in 
Kópavogur, Iceland. The positions are seasonal for a short term contract of 6 months as of 01 
April 2012. For experienced candidates, later start date and earlier end date is a possibility.s, later start daes, later start date

FLIGHT OPERATIONS COORDINATORS
SUMMER 2012 

To apply, please visit our website www.primeraair.com and fill out an online application form. The application deadline is before end of 
February 05 2012. We look forward to receiving your application.

We are a dynamic airline proudly offering high quality, 
profitable services to the leisure market. 

Primera Air | Hlíðasmári 12 | 201 Kópavogur | S. 527 6000 | Fax. 527 6001 | primeraair.com

AREAS OF RESPONSIBILITLITLITYYY
The Flight Operations Coordordinatoroordi
is responsible for daily fly flight ily f
planning and overalrall operational eral
control of the Pr et as Primera Air fleet Pr
well as perfor duties as forming other dufor
necessaryy.ry.

QUALIFICCATIATIOONSNS
- Be able to work shifts Be able to work shifts including 

nights, weekends and holidays.and holidays.

- Have completed or scheduled ted or schedul
to have completed; written completed; wri
commercial pilot exam or mmercial pilot e
dispatcher license exam by dispatcher li
June 15, 2012.June

or
- Have airline operations experience rations experience

and/or education in airline cation in airline 
operatioerations

ERSPERSPERSONAL SKILLS
- good communication and Have googoo

skills.computerr skski

- k both independBe able too work rk b -
of a team.as paently and  as part of of a

- ulti task and he ability Have the ability to multult
manding ork in a fast pawork i st paced, demem

environment.en

- dBe fluent in bn both spoken annd d
written EnEnnglish.

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

Fyrirtæki í sölu og framleiðslu sjávarafurða 
leitar að öflugum starfsmönnum

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

Umsóknarfrestur er til og  
með 29. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar 
starfsferilskrár og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni í starfið.

Sölumaður sjávarafurða

Starfið felur í sér sölu sjávarafurða á erlendum mörkuðum.  
Sölumanni er ætlað að greina markaði fyrir vörur fyrirtækisins 
og markaðssetja þær á völdum mörkuðum. Gera sölusamn-
inga, sjá um samskipti við kaupendur og skipuleggja flutning á 
áfangastað.

Hæfniskröfur:

Skjalavinnsla - útflutningur

 
inga, vottorða, flutningsfyrirmæla og tollafgreiðslu sendinga.  
Auk annarra tilfallandi verkefna við símsvörun og bókhald.

Hæfniskröfur:

Sölumaður fasteigna
Allt fasteignir fasteignasala Síðumúla 29 
óskar eftir að ráða sölumann fasteigna.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir sendist á netfangið:
thorbjorn@alltfasteignir.is

Bifvélavirki óskast.  
Vinsamlegast sendið umsóknir á toppur@toppur.is

eða hafið samband í síma 5579711, Sigurjón.

Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf

Veitingastjóri á Broadway
og Park Inn Ísland 

Ert þú rétta manneskjan?

Sjálfstæði í vinnubrögðum

Skilningur á rekstri og stjórnun

Mikil samskiptahæfni og sveigjanleiki 

Kunnátta í Word og Excel nauðsynleg, 

reynsla af Micros er kostur  

Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti 

Reynsla af rekstri veitingadeildar eða 

veitingastaðar er kostur

Áætlanagerð 

Starfsmannamál

Innkaup og gæðamál 

Daglegur rekstur veitingadeildar

Sölu- og markaðsmál

Verksvið: 

Hæfniskröfur og reynsla: 

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn 

Umsóknir 
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Secora leitar eftir verkefnisstjórum og byggingarstjórum
Verkefnisstjóri hefur heildar ábyrgð á framkvæmd, fjármálum, þróun og gæðum verkefnisins. 
Byggingarstjóri skipuleggur og stjórnar verkefnum á markaðssvæðinu ásamt verkefnisstjóra. 

Verkefni: 

Hæfni verkefnisstjóra: 

Hæfni byggingarstjóra: 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Við bjóðum upp á: 

Nokkrar stöður tollvarða í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli eru lausar til umsóknar hjá embætti Tollstjóra. 
Um er að ræða fjölbreytt og lifandi störf sem henta jafnt konum og körlum. Í tengslum við ráðningu þarf að 
þreyta þríþætt inntökupróf, bæði skriflegt og líkamlegt, en nánari upplýsingar um það er að finna á 
www.tollur.is.

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

Tollvörður 
Spennandi starf í lifandi umhverfi

Kröfur til umsækjenda:Starf tollvarða felur m.a. í sér:

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. Nánari upplýsingar um 
starfið veita Kári Gunnlaugsson, yfirtollvörður tolleftirlitsdeildar, í 
síma 569-1760 og Ásdís Eir Símonardóttir, sérfræðingur á 
mannauðssviði, í síma 560-0309.

Umsóknarfrestur er til 29. janúar nk. 

Umsóknum merktum „tollvörður” ásamt ferilskrá, læknisvottorði og 
ljósriti af ökuskírteini skal skila til mannauðssviðs embættisins að 
Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík eða í gegnum tölvupóst: 
starf@tollur.is

 Afgreiðslu og eftirlit með skipum, flugvélum, 

farþegum og áhöfnum.

 Eftirlit og skoðun tollskjala og vörusendinga.

 Rannsókn tollalagabrota.

 Vinnu við gegnumlýsingar.

 Samstarf við aðrar löggæslustofnanir, innlendar og 

erlendar.

 Alþjóðasamstarf, m.a. vegna aðildar að Alþjóða-

tollastofnuninni og norrænu tollasamstarfi.

 Möguleiki er á frekari starfsþróun s.s. vinnu við 

gegnumlýsingarbifreið, stjórn fíkniefnaleitarhunda 

og áhættugreiningu m.a. út frá fíkniefnaeftirliti.

 Stúdentspróf.

 Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.

 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

 Almenn ökuréttindi.

 Gott líkamlegt og andlegt form.

 Samviskusemi, nákvæmni og örugg vinnubrögð.

 Hæfni í mannlegum samskiptum.

Hreint sakavottorð.

á skrifstofu

Félag leiðsögumanna óskar eftir að ráða starfskraft,  
í 30-35% starfshlutfall, til fjölbreyttra skrifstofustarfa. 
Viðkomandi mun starfa náið með stjórn félagsins.

Helstu verkefni og ábyrgð:
� Almenn skrifstofustörf
� Afgreiðsla og þjónusta við félagsmenn
� Vefumsjón
� Símvarsla
� Bókhalds- og skjalavarsla

Menntunar- og hæfniskröfur:
� Mikil og góð þjónustulund
� Staðgóð almenn tölvukunnátta
� Þarf að geta unnið sjálfstætt
� Gott vald á íslensku og a.m.k. ensku að auki

Starfsmaður  

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins  
í síma 897 8660. Umsóknir ásamt ferilssrá skulu sendar  
á skrifstofu félagsins á netfangið info@touristguide.is  
fyrir 23. janúar næstkomandi.
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Sölumaður 
í véladeild

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla og verkfæra. Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem rekur, auk Sindra, verslunar- og þjónustufyrirtækin Johan Rönning, Rönning og Hebron. 
Hjá félaginu starfa 65 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, á Akureyri og Selfossi. Johan Rönning er þekktur fyrir að 
vera góður og eftirsóttur vinnustaður. 

Sindri leitar að starfsmanni til að selja og 
þjónusta Atlas Copco loftpressur, verkfæri 
og tengdan búnað. Starfið felur einnig í sér 
tækniráðgjöf og áframhaldandi uppbyggingu 
á véladeild Sindra.
 

Menntun:
Vélfræðingur með þekkingu á vélum kostur.

Hæfniskröfur:

 

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Páll 
Hrafnkelsson í síma 575 0000 eða á 
kph@sindri.is.
Umsóknum skal skilað fyrir 23. janúar.

eild Sindra.

Málmtækni er traust og rótgróið fyrirtæki og vinnur 
á sviði innflutnings og efnissölu á málmum og plast-
efnum. Hjá fyrirtækinu starfa 12 manns 

Um ræðir er afgreiðslu- lagerstarf og útkeyrslu á 
vörubíl.

Vinnutími er frá 8-17.00 mánudaga til fimmtudaga og 
8-16.00 föstudaga. 

Skilyrði er að umsækjandi sé með lyftarapróf og væri 
meirapróf kostur, umsækjandi þarf að geta talað og 
lesið Íslensku og vera reyklaus. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Höskuldur Örn Arnarson í síma 
580-4519. Einnig er hægt að senda 
umsóknir með tölvupósti á 
hoskuldur@mt.is

Málmtækni HF óskar eftir vinnusömum
og traustum aðilum í fullt starf. 

   

www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Aðstoðarleikskólastjóri við leikskólann Grænatún
Leikskólakennari í sérkennslu við leikskólann Marbakka
Leikskólakennari í sérkennslu við leikskólann Smárahvamm
Leikskólakennari við leikskólann Fögrubrekku
Félagsráðgjafi í barnavernd Kópavogs
Skólaliði í dægradvöl við Álfhólsskóla
Skólaliði í dægradvöl við Lindaskóla
Starfsmaður við ræstingu við leikskólann Rjúpnahæð

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst á www.kopavogur.is

LAUS STÖRF
Leikskóladeild Lágafellsskóla

Mosfellsbæ 
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi þar sem
einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND eru
höfðað leiðarljósi?

Viljum ráða til starfa:

Æskilegar menntunar- og hæfnikröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2012.

»

»

»

»
»

»

»

»
»

»

»
»

»

»

»
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Pizza Bager til Øst Grønland
Arctic Wonderland Tours, Tasiilaq  www.arcticwonder.com 
Pizzabager søges til vor pizzeria i Øst Grønland, Tasiilaq. med ansættelse 
snarest muligt. inkl. ud/hjemrejse / logi. kontakt os endeligt for nærmere 
infomation om lønforhold http://www.arcticwonder.com
Arctic Wonderland Tours, Boks 511, 3913 Tasiilaq, Mike eller Per 
Nicolaisen, e-mail:mike@arcticwonder.com, 00299 598711

Arctic Wonderland Tours in Tasiilaq is currently seeking a pizza baker, to 
start as soon as possible.
Please contact us for further information on above reg. lodge, pay, travel.

ATVINNA!

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Umsókn merkt „Sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk.

Sérfræðingur í prófunum 
á hugbúnaði Landsbankans  

Upplýsingatæknideild Landsbankans leitar að öflugum sérfræðingi  
til að taka að sér leiðandi hlutverk á sviði hugbúnaðarprófana. 

Menntunar- og hæfniskröfur

» Háskólamenntun á sviði kerfisfræði, 
tölvunarfræði, tækni- eða verkfræði 

» 3 ára reynsla af prófunum í hugbúnaðar-
gerð og yfirgripsmikil þekking í faginu

» Reynsla í sjálfvirknivæðingu prófana

» Gott auga fyrir nytsemi hugbúnaðar  
og geta sett sig með auðveldum hætti  
í spor notenda

» Reynsla af vinnu í Visual Studio og  
þekkja til C#

» Þekking á gagnagrunnskerfum er kostur

» Frumkvæði, fagmennska og færni í mann-
legum samskiptum

» Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

Hjá Upplýsingatæknideild Landsbankans 
byggjum við á öflugri liðsheild, höfum inn-
leitt Agile og notum m.a. Scrum, Kanban  
og prófanadrifna hugbúnaðargerð (TDD).

Nánari upplýsingar 

Nánari upplýsingar veita Birna Íris  
Jónsdóttir, deildarstjóri UT hugbúnaðar,  
í síma 410 7081 og Berglind Ingvarsdóttir 
hjá Mannauði (berglind.ingvarsdottir@
landsbankinn.is) í síma 410 7914. 

Nýr liðsmaður mun taka þátt í stefnumótun og leiða faglegt starf prófana í hugbúnaðarþróun.
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Launafl ehf. óskar eftir að ráða  

reynda rafvirkja 
og vélvirkja
til starfa með full réttindi. Góð laun í boði.

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Nánari upplýsingar veitir 
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á 
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Atvinna

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 
STARFSMANN HJÁ 
LISTASAFNI ASÍ

Starfið felst í gæslu og afgreiðslu á opnunartíma safnsins auk tilfallandi skrifstofustarfa. 
Starfsmaðurinn mun jafnframt taka þátt í ýmsum áhugaverðum verkefnum innan 
safnsins s.s. aðstoð við uppsetningu listsýninga, skráningu og frágangi safnmuna. 

Lögð er áhersla á að umsækjandi hafi faglegan 
metnað, sýni frumkvæði og geti starfað sjálfstætt jálfstætt 
en eigi jafnframt auðvelt með að vinna í teymi og sé eð að vinna í teymi og sé 
fær í mannlegum samskiptum. Jafnframt að hann sé mskiptum. Jafnframt að hann
áreiðanlegur, stundvís og hafi góða tölvuþekkingu. undvís og hafi góða tölvuþekkingu. 
Menntun á sviði myndlistar eða listfræði er viði myndlistar eða listfræði er 
kostur. Áhersla er lögð á snyrtimennsku, þægilega sla er lögð á snyrtimenns
framkomu og næmt auga fyrir framsetningu.ninguomu og næmt auga fyrir f

Um hlutastarf er að ræða. Vinnutími er frá kl. 13-17 rá kl. Um hlutastarf er
þriðjudag - sunnudags aðra hvora viku. s aðrþriðjudag - sunnu

Umsókn ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf sendist til Listasafns ASÍ, Freyjugötu 41, 101 störf sen
Reykjavík eða á tölvupóstfangið listasi@centrum.isReykjavík eða á tölvu
fyrir 30. janúar. Æskilegt er að umsækjandi geti hafiðfyrir 30. janúar. Æskilegt er
störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svaraðstörf sem fyrst. Öllum umsóknum
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  þegar ákvörðun um ráðningu hefur v
Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.r með allar umsóknir sem

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður,ari up veitir forstöðumaður,
Kristín G. Guðnadóttir, í síma 511-5353.tín G ma 511-5353.

STARFSMANNI Í HLUTASTARF

Listasafn ASÍ er til húsa í Ásmundarsal við Freyjugötu 41 í Reykjavík.sa í Ásmun kjavík.
Safnið var stofnað árið 1961 þegar iðnrekandinn og bókaútgefandinn árið 1961 og bókaúr iðnreka a dandin
Ragnar Jónsson í Smára gaf Alþýðusambandinu listaverkasafn Ragnar Jónsson í Smára ga u listaverkasaðusamban sitt.
Safnið er eign Alþýðusambands Íslands og starfar samkvæmt reglugerðSafnið er eign Alþýðusam far samkvæmslands og reglu
samþykkri af miðstjórn þess.samþykkri af miðstjórn

FYRIRTÆKJASVIÐ

Ráðgjafi í 
upplýsingatækni
Við leitum að metnaðarfullum og framsýnum 

einstaklingi til að taka þátt í mótun lausna 
og ráðgjöf á sviði upplýsingatæknimála fyrir 

viðskiptavini okkar.  

Viðkomandi þarf að sýna frumkvæði, metnað og tileinka 
sér sjálfstæð vinnubrögð og góða samstarfshæfileika. 

Menntunar og hæfniskröfur 
Þekking á hönnun og innleiðingu helstu 

innleiðingu á verklagsreglum og gæðamálum.

Nánari upplýsingar veitir Andrés Guðmundsson 
starfsmannastjóri í tölvupósti agudmundsson@

kpmg.is og síma 545 6077. Umsókn 
ásamt ferilskrá sendist í tölvupósti á 

starf@kpmg.is fyrir 23. janúar. 

kpmg.is

Matvæla- og gæðakerfi ehf óska eftir að ráða öflugan aðila til 
starfa. Þekking á framleiðslutækni og alþjóðlegum gæðakerfum 
nauðsynleg.  Einnig er þekking á framleiðslutækjum og hug-
búnaði ásamt þekkingu á vöruþróun og þrifavænni hönnun fram-
leiðslutækja kostur.  Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu eða 
reynslu af gæðakerfum s.s. BRC, IFS, HACCP, GMP og ISO.

Starfssvið: 

 
  og framleiðslukerfum

Menntunar- og hæfniskröfur:

 
  sjávarútvegsfræði, verkfræði eða sambærileg menntun. 

Viðkomandi þarf að geta ferðast bæði innanlands og utanlands.  

Um lifandi og skemmtilegt ráðgjafastarf er að ræða hjá vaxandi 
fyrirtæki.

Lind Einarsdóttir hjá 

Talent Ráðningum, 
lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 28. janúar nk.  
Umsækjendur er vinsam-
lega beðnir að sækja um 

Ráðninga, talent.is

Reynsla af gæðakerfum og  
matvælaframleiðslu

Matvæla- og gæðakerfi (MGK) er leiðandi fyrirtæki 
-

leiðslu. MGK er stofnað árið 2008 en markmiðið 

matvælavinnslu og tengdri starfsemi sérhæfða  
ráðgjöf og þjónustu. Sjá nánar á www.mgk.is
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Rhodium Kringlunni
úra og skartgripaverslun

óskar eftir starfskrafti í fullt starf.
Starfsmaður þarf að vera stundvís,
röskur og snyrtilegur.  Hafa góða 
þjónustulund og framtakssemi.

Upplýsingar og umsóknir sendist á 
skartogur(at)gmail.com

 

Deildarstjóri óskast á heimili fólks 
með fötlun í Hafnarfirði.

Leitað er eftir deildarstjóra á heimili fólks með fötlun í 
Hafnarfirði.

Deidarstjóri starfar að verkefnum er  krefjast sérfræðiþek-
kingar ásamt almennu störfum með íbúum heimilisins.  Hann 
hefur umsjón með verkefnum starfstöðvarinnar undir stjórn 
forstöðumanns. 

Helstu verkefni eru.
Gerð og eftirfylgni þjónustuáætlana.
Skipulagning og samhæfing vinnureglna
Leiðbeinandi starfsmanna, fræðsla og faglegur stuðningur.
Veita íbúum einstaklingsmiðaðan og persónulegan stuðning í 
athöfnum daglegs lífs.
Staðgengill forstöðumanns.

Hæfniskröfur.
Þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun.
Góð íslensku- og tölvukunnátta
Frumkvæði og skipulagshæfileikar
Þjónustulund og jákvæðni í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Framtakssemi og samviskusemi.
Viðkomandi verður að hafa hreint sakarvottorð.

Í boði er.
Spennadi og lærdómsríkt starf
Fjölbreytt verkefni

Upplýsingar um starfið veitir.
Birna Guðmundsdóttir Forstöðuþroskaþjálfi.  Sími 565-0301. 
Netfang. birnagu@hafnarfjordur.is

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenkra 
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélg.

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

Umsóknum með ferilsskrá skal skila á netfangið birnagu@
hafnarfjordur.is

Umsóknarfrestur  er til 22. Janúar 2012.

Bílamálari óskast
Óskum eftir að ráða vanan bílamálara á réttingar 
og sprautuverkstæði.
Verður að geta starfað sjálfstætt.

Vinsamlegast hafið samband
í s. 564-0606
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Starfssvið Hæfniskröfur

Leonard rekur fjórar úra- og skartgripaverslanir í Kringlunni, Smáralind, Lækjargötu 

og Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Fyrsta verslunin var opnuð fyrir 20 árum. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 30 manns.

Verslunin Leonard leitar að framtíðarstarfsmönnum í verslanir í 
Kringlunni, Smáralind og Lækjargötu. Leitað er að starfsmönnum í 
50% starfshlutfall í Kringluna og Smáralind og helgarstarfsmönnum 
í Kringluna, Smáralind og Lækjargötu. 

Áhugasamnir eru beðnir um að senda umsókn á netfangið 
atvinna@leonard.is. Umsóknarfrestur er til 1. febrúar.

starfsmaður í  verslun

k r i n g l u n n i
s m á r a l i n d 

l æ k j a r g ö t u
l e i f s s t ö ð

 alla sunnudaga klukkan 16.   
Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

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

Ungbarnaleikskólinn Ársól Reykjavík

Ungbarnaleikskólinn Ársól óskar eftir að ráða
leikskólaakennara í 100% stöðu. leikFáist ekki -kk
skólakennarar verða ráðnir starfsmenn með aðra uppeldisarar verða ráðnir starfsmenn með aðra u -
menntun oog/eða leiðbeinendur.

Í leikskólanum er unnið eftir heilsustefnunni með anum er unnið eftir heilsustefnun
áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun. Unniðá næringu, hreyfingu og listsköpun
er með jákvæð og gefandi samskipti og er góður ákvæð og gefandi samskipti og er
andi ríkjaandi í skólanum.

Hafir þú áhuga á að vinna í lifandi og metnaðaráhuga á að vinna í lifandi og metn -
fullu starfsumhverfi með skemmtilegu fólki þá fsumhverfi með skemmtilegu fólk
hafðu sammband.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.um karla jafnt sem konur til að sæ

Nánari upplýsingar veitir: pplýsingar veitir:
Berglind Grétarsdóttir leikskólastjóri í 
síma 563-7730
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
www.skolar.is

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns yfir tveimur heimilum fyrir einstaklinga með margháttaðan vanda og einu áfangaheimili fyrir 
karlmenn sem hætt hafa neyslu áfengis og vímuefna. Um er að ræða 100% starf og heyrir forstöðumaðurinn undir framkvæmdastjóra 
Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða. 

Markmið starfseminnar er að draga úr líkamlegum, félagslegum og efnahagslegum skaða sem lífstíll íbúanna getur valdið þeim og að 
styðja við daglegt líf íbúa áfangaheimilisins án neyslu vímuefna á meðan þeir aðlagast samfélaginu á nýjan leik.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigtryggur Jónsson, framkvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða í síma 411-1600 eða í 
gegnum netfangið sigtryggur.jonsson@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimsíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is, undir „störf í boði“. 
Umsóknarfrestur er til 18. janúar 2012.k.is

Velferðarsvið

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

Forstöðumaður yfir heimilum fyrir fólk með margháttaðan vanda

Starfssvið: 

 rekstri heimilanna

Menntunar – og hæfniskröfur 

 
 vímuefnasjúkum 

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar

Innri endurskoðun

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

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar fer með fjármála- og stjórnsýslueftirlit hjá Reykjavíkurborg í umboði borgarráðs. Innri endurskoðun 
leggur mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta hjá borgarsjóði og fyrirtækjum í meirihlutaeigu hans. Hjá okkur 
býðst krefjandi og fjölbreytt starf í góðu starfsumhverfi. Við leitum að dugmiklu fólki með áhuga á innri endurskoðun í neðangreind störf. 

Sérfræðingur í innri endurskoðun upplýsingakerfa
Helstu verkefni

 
Menntunar- og hæfniskröfur

Sérfræðingur í innri endurskoðun
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar nk. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

VAKTSTJÓRI Á PIZZA HUT 
Pizza Hut leitar að öflugum vaktstjóra í sal.  
Starfið felst í:  

Stjórnun vakta, 
Þjónustu í sal,
Mannastjórnun í samráði við veitingastjóra.  

Hæfniskröfur: Reynsla af stjórnun, mikil 
þjónustulund, samviskusemi, reglusemi, hæfni í 
mannlegum samskiptum.  
Lágmarks aldur er 25 ár.  

Áhugasamir sendi inn umsókn á www.pizzahut.is. 
Upplýsingar veitir Linda veitingastjóri í 
síma 692-3822.

Pizza Hut þjálfar alla sína starfsmenn 
eftir alþjóðlegu þjálfunarkerfi sem nýtist 
viðkomandi í störfum um allan heim.  

Á Pizza Hut starfar samheldin og 
góður hópur. Viltu bætast í hópinn?

STARFSKRAFTUR
VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMANNI Í FULLTLL STARF Í SUNDDEILD
OKKAR Í HOLTALL GÖRÐUM TIL AÐ SINNA SÖLU OG ÞJÓNUSTU.OKKAR Í HOLTAL GÖRÐUM TIL AÐ SINNA SÖLU OG ÞJÓNUSTU. 

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS

Útilíf eerer fr frframssækiæ ð fyrirtæki semse  selur sport- oog útivistarÚ vörurrr
með áhherserslulu áá gott vöruúrval og framúrskarandandi þþjónj ustu.

Við óskum efftir starfsmanni í fullt starf í suus nddeild okkar í 
Holtagagörðumm til að sinna sölu og þjónustu. Í sstaarfir nu felst
jafnframmt t daggleg áfylling á vörum og afgreeiðslslaa á kaassa. 

Ef þú ert 18 á ára eða eldri, með áhuga á spportvörum,
með ríka þþjójónustulund og lipur í mannlegumm ssamskipt-
um, hefur góða skipulagshæfni og sýnir frumkmkvæv ði 
í starfi þáá ertu einmitt starfskrafturinn sem vviðð lleieitum að. 

Sendu u umumsóknina á utilif@utilif.is merkt „starf í spsporortdeie ld“ 
fyrir r 199.. jajanúar.
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Kópavogsbær og Mosfellsbær óska eftir tilboðum í: 

Endurvinnsluílát fyrir 
Kópavogsbæ og Mosfellsbæ

Í útboðinu felst að útvega og afhenda á afhendingar-
stað í hvoru sveitarfélagi um 11.000 endurvinnsluílát.

Útboðsgögn verða seld í Þjónustuveri Kópavogsbæjar 
Fannborg 2 (1. hæð )
frá og með mánudeginum 16. janúar 2012 á kr. 5.000. 
Þegar útboðsgögn 
eru keypt skal skrá  samskiptaaðila bjóðanda í útboði. 

Tilboðum skal skila fyrir  kl.: 11:00  8. febrúar  2012 til 
þjónustuvers Kópavogs, Fannborg 2 (1. hæð).

Framkvæmdadeild Kópavogsbæjar
Umhverfissvið Mosfellsbæjar

ÚTBOÐ

Styrkir úr Sprotasjóði
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir 
eftir umsóknum um styrki úr Sprotasjóði leik-, 
grunn- og framhaldsskóla. Hlutverk sjóðsins er að 
styðja við þróun og nýjungar í skólastarfi.

Í 4 gr. reglugerðar nr. 242/2009 um Sprotasjóð 
leik-, grunn- og framhaldsskóla segir:
 Leikskólastjórar, skólastjórar eða skólameist-
arar fyrir hönd skóla, kennarahópa eða einstakra 
kennara geta sent inn umsókn. Aðrir aðilar en 
skólar geta sótt um þróunarverkefni í samstarfi við 
skóla. Í þeim tilfellum skal staðfesting á þátttöku 
skóla fylgja umsókn.

Áherslusvið sjóðsins verða að þessu sinni:
 a) Þróun skólanámskrár með hliðsjón af nýrri
 menntastefnu
 b) Virkt lýðræði, mannréttindi og samskipti 
 í skólum

Við mat á umsóknum verður skoðað hvernig 
verkefnin falla að hlutverki Sprotasjóðs ásamt 
því að markmið verkefnis séu skýrt fram sett, 
að verkefnisstjórn vel skilgreind, að raunsæjar 
kostnaðar-, verk- og tímaáætlanir séu lagðar fram, 
og að framlag samstarfsaðila sé tryggt og vel 
skilgreint.

Umsóknir sem falla utan áherslusviða fá sérstaka 
umfjöllun í ljósi áhrifa verkefna á menntun.

Fyrir skólaárið 2012 – 2013 verða til úthlutunar allt 
að 45 milljónir kr.

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um styrki 
skulu vera á rafrænu formi. Sækja þarf um aðgang 
að umsóknavef Sprotasjóðs, www.sprotasjodur.is. 
Tekið verður á móti umsóknum frá 1. til 29. febrúar 
2012.

Nánari upplýsingar um Sprotasjóð veitir Sigrún 
Vésteinsdóttir hjá Rannsókna- og
þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri í síma 460-
8904 eða í tölvupósti á sv@unak.is

Úthlutun styrkja
Styrktarsjóður Susie Rutar mun úthluta styrkjum til verkefna  
vegna vímuefnaforvarna þann 14. febrúar nk.  
Fjárhæðir styrkjanna verða frá 100.000 kr.  til 250.000 kr.   
Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. febrúar nk. og má nálgast  
umsóknareyðublað með því að senda tölvupóst á  
styrktarsjodur@gmail.com. Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðunni www.styrktarsjodursusie.is.

 

Viltu byggja – Ertu að leita að lóð  
í grónu hverfi  ? 
Lausar lóðir  í Hafnarfirði
 

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í 
byggingarrétt á eftirfarandi lóðum: 

Einbýlishús – eingöngu fyrir einstaklinga.

 Vellir 6 – 2 lóðir.  Hafravellir 1 og 4.
 Ásland 3 – 2 lóðir Skógarás 1 og 3
 Miðbærinn – 1 lóð Arnarhaun  50 

Parhús

 Vellir 6 Hnoðravellir 8 -10
 Vellir 5  Kvistavellir 63 -65
 Ásland 3 Furuás 8 -10

Raðhús – eingöngu fyrir lögaðila.

 Vellir 6 Hnoðravellir 35 -39 
  Klukkuvellir 28 -38, 23 -27
 Vellir 5 Kvistavellir 66 -72
 Ásland 3 Furuás 23 -27

Allar lóðirnar eru tilbúnar til afhendingar nú þegar og tekur 
væntanlegur byggingarrétthafi við lóðinni í núverandi ástandi. 
Útboðsgögn má finna á www.hafnarfjordur.is  

Nánari upplýsingar gefur Anna Sofia Kristjánsdóttir  annaso-
fia@hafnarfjordur.is  eða í  síma 585 5500.

Tilboð skulu berast Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar fyrir kl. 
11.00 mánudaginn 6.febrúar 2012.

Tilboðin verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. Réttur áskilinn til að taka hvað 
tilboði sem er eða hafna öllum.

Við leitum að metnaðafullum einstaklingum sem hafa 
áhuga á að starfa í krefjandi starfsumhverfi. Bæði auka-
starf eða fullt starf í boði til lengri eða skemmri tíma.

A) Símasala
Leitum eftir öflugum einstaklingum í ýmis verkefni. 
Dag- eða kvöldvinna. Árangurstengd laun.

B) Sölufulltrúi
Starfið felst í að heimsækja fyrirtæki sem tengjast 
ferða iðnaði. Reynsla af sölu- og kynningarmálum  
æskileg. Árangurstengd laun.

C) Verkefnastjóri
Krefjandi starf sem m.a. felur í sér að hafa yfirumsjón 
með símaveri fyrirtækisins, öllu skipulagi og starfsmanna-
málum. Dag- og kvöldvinna. Eingöngu kemur til greina 
vanur aðili. Árangurstengd laun.

D) Ertu að leita að vinnu erlendis?

Leitum að reyndum auglýsingasölumanni til að starfa í 
Kaupmannahöfn og Osló. 

Starfið felst í að heimsækja fyrirtæki sem tengjast 
ferðaiðnaði.

Þarf að geta unnið mjög sjálfstætt og hafa húsnæði til 
afnota. Árangurstengd laun.

Nánari upplýsingar um helstu verkefni má finna á 
www.sagaz.is

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á umsokn@sagaz.is 
fyrir 22. janúar  merkt A,B,C eða D

Skólastjóri Grunnskóla 
Grindavíkur

Staða skólastjóra við Grunnskóla Grindavíkur er laus til 
umsóknar. Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, 
sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur 
áherslu á vellíðan og árangur nemenda í góðu samstarfi 
við aðra starfsmenn skólans. 

Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika 
og víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, 
áhuga og getu nemenda.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 
460 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Starfsmenn eru 
70, þar af 43 kennarar. Hlutfall fagmenntaðra kennara 
er 100%. Grindavíkurbær rekur skóla- og félagsþjónustu 
sem sinnir stoðþjónustu fyrir Grunnskóla Grindavíkur.

Í Grunnskóla Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingar-
stefnunni. Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til 
fyrirmyndar. Skólinn hefur nýlega gengist undir úttekt á 
vegum menntamálaráðuneytisins og munu niðurstöður 
liggja fyrir í febrúar.

Grindavíkurbær er um 2.850 íbúa samfélag í næsta 
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð 
áherslu á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og 
heilsueflingu í skóla og leikskóla.

Veffang skóla http://www.grindavik.is/grunnskolinn og er 
bent á starfsáætlun 2011 – 2012 varðandi frekari 
upplýsingar um skólann.

Starfssvið:
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi 
skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun 
faglegrar stefnu.  

Menntunarkröfur 

   grunnskóla.

  uppeldis- og menntunarfræða æskileg.

Hæfniskröfur

  skólastarfi.

  er æskileg.

  börnum og unglingum.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau 
verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta ljósi 
á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. Þá skal fylgja 
umsókninni greinargerð um hugmyndir umsækjanda 
um starfið og hvernig hann sér starfsemi Grunnskóla 
Grindavíkur þróast undir sinni stjórn.

Æskilegt er að skólastjóri geti hafið störf 1. maí n.k. og 
undirbúið nýtt skólaár.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 

Nánari upplýsingar veitir
Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri félagsþjónustu- og 
fræðslusviðs í síma 420-1100.
Pálmi Ingólfsson, starfandi skólastjóri í síma 420-1150.

Umsóknir skulu berast bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar
Víkurbraut 62, 240 Grindavík í síðasta lagi 13. 
febrúar næstkomandi. Hægt er að senda umsóknir á 
netfangið grindavik@grindavik.is 


