
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Við auglýsum eftir ábyrgu og kröftugu starfsfólki í þjónustuver Strætó. Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf við 
góðar starfsaðstæður, á Hesthálsi 14, sem hentar báðum kynjum. Viðkomandi þarf að vera eldri en 25 ára, 
skipulagður og námsfús. Starfsfólk þjónustuvers vinnur með fjölþætt upplýsingakerfi og tryggir eins hnökra-
lausan akstur hjá Strætó eins og framast er unnt.

Strætó er byggðasamlag í eigu sjö 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Hlutverk þess er að sinna almennings-
samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. 
Strætó starfar í anda gæðastjórnunar 

og er í vottunarferli vegna stefnu 
sinnar í öryggis- og umhverfismálum.

Gildi Strætó eru stundvísi, áreiðanleiki, 
fagmennska og gæði. Ætlunarverk 

Strætó er að bjóða hagkvæmar,  
fjölþættar og umhverfisvænar 

almenningssamgöngur. Strætó er 
handhafi forvarnarverðlauna VÍS.Ef þig langar að starfa eftir þessum gildum og taka þátt í því góða starfi sem á sér stað innan Strætó hvetjum við þig til að sækja um.

 (e. Control center).

 frá gildandi áætlun (e. Incident Management).

 vegna viðburða (e. Event Management.) 

 ásamt þekkingu á gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins.

 hæfni í mannlegum samskiptum.

sviðsstjóri farþegaþjónustusviðs. 
Sími 540-2700, 
netfang: julia@straeto.is.

radningar@hugtak.is 

Öllum umsækjendum verður 
svarað að umsóknarfresti loknum.
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raa ionbanki.is – 444 7000

Laust starf hjá Arion banka

Mannauðsstjóri annast fjölbreytt verkefni í starfsmanna-
þjónustu bankans. Viðkomandi er ábyrgur fyrir mannauðs-
málum ákveðinna sviða bankans, þ.m.t. ráðningum og 
gerð samninga, margvíslegri ráðgjöf til stjórnenda og 
annarra starfsmanna. Mannauðsstjóri er í teymi starfs-
mannaþjónustu sem vinnur að stefnumótun starfsmanna-
mála sem og mótun stefnu starfsmannaþjónustu. 
Mannauðsstjóri er ábyrgur gagnvart starfsmannastjóra.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf  sem nýtist í þessu starfi. Framhaldsmenntun 

  er æskileg.
Reynsla af sambærilegum verkefnum.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2012.
Nánari upplýsingar veitir Jónas Hvannberg, starfsmannastjóri,
sími 444 6376, netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is 
Vinsamlegast sækið um starfið á vefsíðu bankans: 
www.arionbanki.is. 
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Mannauðsstjóri 
óskast til starfa hjá 
Arion banka

S: 511 1144

SKOÐUNARMAÐUR BJÖRGUNARBÚNAÐAR
Starfsmaður óskast í fullt starf. Þarf að vera nákvæm-
ur og skipulagður. Áhugi á björgunarmálum til sjós 
ásamt ensku- og tölvukunnáttu er kostur. 
Umsóknir skal senda á bjj@viking-life.com eigi síðar 
en 18. mars. 
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Upplýsingatækni - spennandi tækifæri
Hugbúnaðarsérfræðingur 
Starfið felst í hönnun, forritun og samþættingu kerfa. Leitað er að öflugum 
fagmanni með a.m.k. fimm ára reynslu í faginu. Góð þekking á .NET, C# og SQL 
er nauðsynleg.  Topp starf í boði. Unnið er skv. Agile/Scrum aðferðafræðinni

Hugbúnaðarprófanir
Öflugt fyrirtæki leitar að sérfræðingi í hugbúnaðarprófunum. Í starfinu 
felst meðal annars ábyrgð á framkvæmd prófana og samskiptum við 
hugbúnaðarsérfræðinga. Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingi með 
a.m.k. þriggja ára reynslu af prófunum eða þróun hugbúnaðar. Unnið er skv. 
Agile/Scrum aðferðafræðinni.

Forritun og rekstur
Leiðandi og traust Þjónustufyrirtæki í ferðaiðnaði óskar eftir að ráða sérfræðing 
í fjölbreytt starf á upplýsingatæknisvið. Starfið felst í forritun, rekstri, viðhaldi 
og samþættingu upplýsingakerfa, sérhæfðri notendaaðstoð og samskiptum við 
ytri þjónustuaðila. Reynsla af rekstri upplýsingakerfa auk forritunarkunnáttu er 
nauðsynleg.  Lausnirnar eru  t.d.  byggðar á SharePoint, Nintex, WebMethods 
SQL/Oracle og Windows Exchance. Nákvæmni, samviskusemi, þjónustulipurð, 
góð enskukunnátta og geta til að vinna undir álagi eru nauðsynlegir eiginleikar. 

Maritech – tæknimaður
Maritech óskar að ráða tæknimann/sérfræðing í fjölbreytt starf sem felst m.a. í 
uppsetningum á hugbúnaðarlausnum Maritech, tengingum þeirra við önnur kerfi, 
gagnagrunna o.fl. Leitað er að þjónustuliprum einstaklingi með menntun á sviði 
upplýsingatækni eða viðskipta. Mjög góð þekking á sviði á upplýsingatækni er 
nauðsynleg sem og starfsreynsla af sambærilegu starfi. 

.NET Hugbúnaðarþróun 
Öflugt og leiðandi fyrirtæki leitar að .NET sérfræðingi með marktæka starfsreynslu 
í faginu. Fyrir réttan einstakling er í boði lykilhlutverk í forritunarteymi fyrirtækisins. 
Unnið er skv. Agile/Scrum aðferðafræðinni.

Upplýsingatækni - ný tækifæri
Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða hugbúnaðarsérfræðinga 
sem leita nýrra tækifæra á sviði hugbúnaðargerðar eða annarra starfa á sviði 
upplýsingatækni. Viðskiptavinir okkar í upplýsingatækni eru fjölmörg fyrirtæki af 
ýmsum stærðum í ólíkum atvinnugreinum. Í boði eru fjölbreytt störf og margvísleg 
tækifæri. Hafðu samband við ráðgjafa Intellecta og kannaðu málið.

Upplýsingar um störfin veita Torfi Markússon  (torfi@intellecta.is)  og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.                           

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn með ferilskrá óskast 

fyllt út á www.intellecta.is fyrir 19. mars nk. ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Svanni - lánatryggingasjóður kvenna 
auglýsir eftir umsóknum um lánatryggingar
Svanni veitir ábyrgðartryggingar til kvenna með góðar 
viðskiptahugmyndir en sjóðurinn er í samstarfi við 
Landsbankann um lánafyrirgreiðslu. 

Eingöngu verkefni/fyrirtæki sem eru í meirihlutaeigu 
konu/kvenna og undir stjórn konu/kvenna geta sótt um 
tryggingu. Gerð er krafa um að í verkefninu felist nýsköpun/
nýnæmi að einhverju marki og að verkefnið leiði til aukinnar 
atvinnusköpunar kvenna. 

Unnt er að sækja um ábyrgð vegna eftirtalinna þátta:

Stofnkostnaðar • 

Markaðskostnaðar• 
Vöruþróunar • 

Nýrra leiða í framleiðslu eða framsetningu • 
         á vöru/þjónustu

Ábyrgð skal ekki vera undir 1 milljónum króna og að jafnaði skal 
ábyrgð ekki fara yfir 5 milljónir króna.

Allar nánari upplýsingar auk umsóknareyðublaðs má finna á 
heimasíðu verkefnisins www.svanni.is og er umsóknarfrestur til 
og með 16.apríl. 

Athugið að opið er fyrir umsóknir allt árið um kring en úthlutun 
fer fram að vori og hausti.

Nánari upplýsingar veitir starfsmaður verkefnisins
í síma 582-4914 eða í netfangið svanni@svanni.is 
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Flugvallarstjóri á Akureyri
Isavia leitar að flugvallarstjóra til að sjá um daglegan rekstur 
flugvallar og flugstöðvar á Akureyri og vera leiðandi í breytingum 
og uppbyggingu þjónustunnar.

Menntun og hæfni

Leitað er að starfsmanni sem hefur framúrskarandi samskiptahæfileika, örugga og þægilega 
framkomu. Viðkomandi þarf að vera skipulagður, töluglöggur og eiga auðvelt með að vinna     
undir álagi.

Umsóknir
424 4114

haukur.hauksson@isavia.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

www.isavia.is/atvinna 23. mars

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna.

Rafeindavirki
Rafeindavirki óskast til starfa við fjölbreytt verkefni í 
rafeindastarfsemi. Starfsmaður þarf að vera nákvæmur 
í vinnubrögðum og geta unnið sjálfstætt að verkefnum 
og stjórnun þeirra.
Örtækni er vinnustaður þar sem fatlaðir og ófatlaðir 
starfsmenn vinna að fjölbreyttum verkefnum í raf-
magns- og rafeindaiðnaði. 
Í boði er góð vinnuaðstaða í nýju húsnæði að Hátúni 
10c. 
Áhugasamir sendi tölvupóst á hartmann@ortaekni.is 
eða thorsteinn@vobi.is

Örtækni - Hátúni 10c -105 Reykjavík - www.ortaekni.is 

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi  

á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
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Umsjónarmaður
Umsjón og eftirlit með fasteignum og bifreiðum félagsins. 
Tölvuskráning og ýmis frágangsmál.

Hæfniskröfur:
 Iðnmenntun sem nýtist í starfi. 

 Reynsla af sambærilegu starfi. 

 Góð tölvukunnátta. 

 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Valka Jónsdóttir, 

starfsmannastjóri, valka.jonsdottir@nyherji.is. 

Tæknimaður á Akureyri
Rekstur miðlægs tölvuumhverfis Nýherja á Akureyri. Uppsetningar og 
viðgerðir á tölvu- og prentbúnaði ásamt almennri notendaþjónustu. 

Hæfniskröfur:
 Góð þekking á netkerfum og vélbúnaði.

 Reynsla af rekstri netþjóna og helstu stýrikerfa.

 Haldgóð þekking á tölvuviðgerðum.

 Tæknilegar vottanir eru kostur.

 Reynsla af þjónustustörfum.

 Starfsmaður verður að vera búsettur á norðurlandi.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Valka Jónsdóttir, 

starfsmannastjóri, valka.jonsdottir@nyherji.is. 

VIÐ VILJUM 
RÁÐA!

Nýherji óskar eftir að ráða kraftmikla og heilsteypta einstaklinga 

sem vilja verða hluti af öflugu teymi úrvals sérfræðinga. Við 

leitum að fólki með drifkraft, útsjónarsemi og getu til þess að 

finna lausnir á ýmsum viðfangsefnum.  

Í boði eru spennandi störf og mikil tækifæri fyrir rétta aðila.

www.nyherji.is     

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Umsókn fyllist út á vef Nýherja, www.nyherji.is.  Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk. 

Nýherji hf. er samstæða framsækinna þekkingarfyrirtækja í upplýsingatækni 
með 550 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð. 
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Lagadeild Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir  einum eða tveimur starfsmönnum frá 
og með hausti 2012. Ráðið verður í stöður aðjúnkts, sérfræðings, lektors, dósents 
eða prófessors og verður starfsheitið ákvarðað út frá hæfismati.
 
HÆFNISKRÖFUR

Doktors- eða fullnaðarpróf í lögfræði.
Reynsla af kennslu og rannsóknum. 
Reynsla úr atvinnulífinu er kostur. 
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi. 

Nánari upplýsingar um störfin veita Guðmundur Sigurðsson deildarforseti lagadeildar, s. 825 6405, 
gudmundur@hr.is  og Jóna K. Kristinsdóttir skrifstofustjóri lagadeildar, s. 825 6407, jonak@hr.is.

Umsókn ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir fræðastörf og reynslu af 
kennslu, afritum af helsta birta efni og meðmælum, skal senda á netfangið jonak@hr.is fyrir 1. apríl 
2012.

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu/ar hefur verið tekin.

Lagadeild Háskólans í Reykjavík útskrifar árlega yfir 100 nemendur úr grunnnámi og meistaranámi í 
lögum. Þá býður deildin upp á doktorsnám í lögfræði. Markmið lagadeildar er að bjóða nemendum upp á 
krefjandi nám í skapandi umhverfi. Lögð er mikil áhersla á gæði náms, rannsóknir, þjónustu og tengsl við 
atvinnulífið.

VILT ÞÚ GANGA TIL LIÐS VIÐ 
LAGADEILD HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK?

www.hr.is

Sérfræðingur í
  tæknimálum ökutækja

Umferðarstofa
www.us.is
Borgartúni 30 – 105 Reykjavík
Sími: 580-2000 – Fax: 580-2001
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Starfið
Starfið felst einkum í ráðgjöf til almennings varðandi tæknikröfur ökutækja, umsjón með skoðunar- 
handbók, tæknilegum samskiptum við skoðunarstofur, eftirliti með skoðun og skráningu ökutækja, 
sem og aðkomu að mótun laga og reglna um tæknileg málefni. Starfið er hægt að móta og verður 
fjölbreytt og krefjandi. Það hentar einstaklingi sem hefur áhuga og þekkingu á bíltæknimálum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólapróf á sviði verk- eða tæknifræði, meistarapróf í bifvélavirkjun,  vélfræði eða 
 sambærilegt nám sem nýtist í starfi.
 Gott vald á ensku.
 Gott vald á norðurlandamáli er kostur.
 Starfsreynsla á sviði bíltæknifræða er góður kostur.
 Hæfileiki til að skrifa íslenskan texta og þróa verklag.
 Leitað er að einstaklingi sem er úrræðagóður, skipulagður og ábyrgur.

Umsóknarfrestur er til 26. mars 2012.

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
 Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni www.us.is/page/atvinnuumsokn
 Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- og 
 gæðasviðs, olof@us.is 
 Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
                             Umferðarstofa
                             Bt. Ólafar Friðriksdóttur
           Borgartúni 30
                             105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, forstjóri Umferðarstofu. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.  
Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á heimasíðu stofnunarinnar: www.us.is.

Umferðarstofa var bæði árið 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal félagsmanna SFR 
–stéttarfélag í almannaþjónustu. Hjá stofnuninni starfa um 55 starfsmenn. Lögð er áhersla á þjónustu, árangur, 
áreiðanleika og jákvæðni. Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að auka öryggi í umferðinni. Stofnunin 
hefur innleitt stefnumiðað árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum árangri.

adventures.is | + 354-562-7000 

VIð leitum að leiðsögumanni til að starfa með 
okkur frá 15 maí til 15 sept með möguleika á 
framtíðarráðningu. Meirapróf skilyrði.

Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá og nokkrar 
línur um ykkur á jobs@adventures.is

Við leitum að 
leiðsögumanni!

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til 
umsóknar. Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 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 
March 16, 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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Egill Árnason ehf. leiðandi gólfefnafyrirtæki 
á íslenskum markaði óskar eftir orkubolta í 
lagerafgreiðslu fyrirtækisins.
Egill Árnason er fjölskyldufyrirtæki sem byggir á 
áratuga reynslu og þekkingu á sínum markaði. 
Hjá fyrirtækinu starfar einvala lið sérfræðinga 
á sínu sviði sem hafa það að markmiði að veita 
framúrskarandi þjónustu við sölu á hágæða vörum.
 
Hæfniskröfur
- Bílpróf
- Lyftarapróf (æskilegt)
- Geta til að lyfta parket og flísapökkum 
 oft á dag
- Vilji til að þjónusta umfram væntingar 
 viðskiptavina
- Stundvísi og almenn reglusemi
 
Um er að ræða líkamlega krefjandi starf 
þar sem viðkomandi tekst á við almennar 
afgreiðslur af lager, losun gáma, útkeyrslu 
og útréttingar. Vinnutíminn er frá 9-18 virka 
daga og annan hvern laugardag frá 11-15.
 
Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Einarsson
í síma 821-1414

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál

Orkubolti óskast í 
lagerafgreiðslu

Umsóknir óskast sendar á ae@egillarnason.is 
eða á Egill Árnason ehf, Suðurlandsbraut 20, 
108 Reykjavik. araa ionbanki.is – 444 7000

Laust starf hjá Arion banka

Hagdeild ber ábyrgð á áætlanagerð og greiningu á 
rekstrarhorfum bankans til lengri tíma. Jafnframt ber 
deildin ábyrgð á samanburði á rekstri bankans við 
innlendar og erlendar fjármálastofnanir í því skyni að 
efla samkeppnishæfni bankans og markaðsvirði hans
til lengri tíma.

Helstu verkefni
Gerð árlegrar fjárhagsáætlunar
Gerð og viðhald á viðskiptaáætlun bankans
Úrvinnsla og framsetning á tölfræðilegum upplýsingum

Hæfniskröfur
Háskólanám í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði, 

   framhaldsnám er æskilegt
Reynsla af sambærilegum verkefnum
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2012.
Nánari upplýsingar veitir Gréta María Grétarsdóttir,
sími 444 7167, netfang greta.gretarsdottir@arionbanki.is
Vinsamlegast sækið um starfið á vefsíðu bankans: 
www.arionbanki.is.  
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Sérfræðingur í 
hagdeild á fjármálasviði 
Arion banka

Fræðslustjóri Sveitarfélagsins Hornafjarðar
Laust er til umsóknar starf fræðslustjóra Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Um er að ræða 100% starf í 
stjórnsýslu sveitarfélagsins. Fræðslustjóri er yfi rmaður á sviði skóla-, æskulýðs- og tómstundamála.  
Undir starfi ð heyra leikskólar, grunnskólar, tónskóli, íþróttamannvirki og félagsmiðstöð.

Helstu verkefni:
• Ráðgjöf og stuðningur við skólastarf, þar á meðal 

kennsluráðgjöf.
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur skóla í 

ýmsum þáttum sem snúa að starfi  skólanna svo 
sem í lagalegum-, faglegum – og rekstrarlegum 
málum fyrir leik- grunn- og tónskóla.

• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur íþróttaman-
nvirkja og tómstundamála. 

• Skipulag og eftirlit með sérfræðiþjónustu við skóla.
• Áætlanagerð í skóla-, æskulýðs- og íþróttamálum.
• Eftirlit með skólastarfi  í sveitarfélaginu.
• Þverfagleg vinna að málefnum skólabarna ásamt 

starfsmönnum félagsþjónustu sveitarfélagsins. 
• Stefnumótun í málafl okkum sem falla undir starfss-

við fræðslustjóra. 
• Samskipti við aðila utan sveitarfélagsins í viðko-

mandi málafl okkum.

• Starfsmaður skóla-, íþrótta- og tómstundanefndar. 

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi . 
• Góð þekking á sviði leik- og grunnskóla.
• Reynsla af störfum innan skólakerfi sins nauðsynleg.
• Skipulagshæfi leikar, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í mannlegum 

samskiptum.
• Góð íslenskukunnátta.

• Reynsla af stjórnun æskileg.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfi ð veita: 
Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri, sími 470-8000, 
netfang hjaltivi@hornafjordur.is, 
Stefán Ólafsson framkvstj. fræðslu- og félagssviðs, sími 470-8002, 
netfang stefan@hornafjordur.is.    

Umsóknarfrestur er til 19. mars 2012 og skal stíla umsókn á Sveitarfélagið 
Hornafjörð,  Hafnarbraut 27, 780 Hornafi rði, merkt fræðslustjóri. 
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Ert þú
fluggáfaður?

Sérfræðingur á lausna- 
og ráðgjafasviði

Starfssvið
 Samskipti við viðskiptavini

 Greining vandamála hjá viðskiptavinum

 Uppsetning ferla til lausnar 
  vandamála hjá viðskiptavinum

 Tæknilegur stuðningur við 
  sölu- og markaðsdeild

Sérfræðingur 
í kerfisrekstri

Starfssvið
 Uppsetning og uppfærslur 

  kerfa viðskiptavina

 Umsjón og eftirlit með rekstri 
  kerfa viðskiptavina

 Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini 
  varðandi kerfisrekstur

ScrumMaster/
Verkefnastjóri/Forritari

Starfssvið
 Umsjón með hugbúnaðarteymi 

 Samskipti við viðskiptavini

 Verkefnastjórnun 

 Greining þarfa

 Forritunarvinna sem hluti 
  af hugbúnaðarteymi

Sabre Airline Solutions leitar að flug-gáfuðu fólki til starfa 

Sabre er stórt alþjóðlegt fyrirtæki 

sem meðal annars selur hugbúnaðar-

lausnir til flugfélaga á alþjóðamarkaði. 

Við byggjum árangur okkar á þekkingu á 

rekstri flugfélaga, stöðugri þróun lausna 

okkar og hæfu og ánægðu starfsfólki. 

Liðsheild okkar er sterk – hjá Sabre 

starfa nú rúmlega 10.300 manns um 

allan heim, þar af 47 á Íslandi.

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars næstkomandi. 
Umsækjendur skili ferilskrám í tölvupósti á rek.jobs@sabre.com 
Umsjón með ráðningum hefur Jón Árni Bragason 
(jon.arni.bragason@sabre.com).

Menntunar og hæfniskröfur
 B.Sc. / M.Sc. í tölvunar- eða 

  verkfræði eða sambærileg menntun

 Góð enskukunnátta skilyrði

 Góðir samskiptahæfileikar

 Hæfni í greiningu vandamála

 Vilji til að læra og takast 
  á við nýja hluti

 Góð almenn þekking á tölvukerfum

 Reynsla af Linux, Oracle, SQL, Java 
  og Windows æskileg

 Reynsla úr flugheiminum er kostur

Hæfniskröfur og eiginleikar
 B.Sc. / M.Sc. í tölvunar- eða 

  verkfræði eða sambærileg menntun

 Góð enskukunnátta skilyrði

 Góðir samskiptahæfileikar

 Hæfni í greiningu vandamála

 Vilji til að læra og takast 
  á við nýja hluti

 Reynsla af Linux, Oracle, 
  SQL, Java, Tomcat, netkerfum 
  og Windows æskileg

 Reynsla úr flugheiminum er kostur

Hæfniskröfur og eiginleikar
 B.Sc. / M.Sc. í tölvunar- eða 

  verkfræði eða sambærileg menntun

 Góð enskukunnátta skilyrði

 Reynsla af Agile/Scrum aðferðafræði

 Reynsla af verkefnastjórnun

 Reynsla af þarfagreiningu

 Reynsla af og áhugi á að 
  vinna í hugbúnaðarteymi

 Góð tæknileg reynsla og þekking á
  Java, XML / XSD/ XSLT, WebServices 
  (SOAP), SQL (Oracle)

 Reynsla úr flugheiminum er kostur

 Certified ScrumMaster er kostur

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík  Sími: 525 9100  www.sabreairlinesolutions.com

Okkar rannsóknir – allra hagur!

..... með sveitarfélögum, fyrirtækjum 
og einstaklingum á Snæfellsnesi og 
sunnanverðum Vestfjörðum
Í samstarfi við atvinnulíf og sveitarfélög á svæðinu leitar Matís eftir kröftugum 
einstaklingum til starfa. 

Störfin
Megin markmið starfanna er að efla verðmætasköpun og atvinnustarfsemi á 
svæðinu. Um er að ræða sumarstörf og störf til lengri tíma. Við viljum fá einstaklinga 
sem hafa góða menntun og/eða starfsreynslu sem nýtist til að takast á við fjölbreytt 
verkefni í samvinnu við sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. 

Fjögur störf í boði
Stefnt er að því að ráða fjóra einstaklinga, tvo sem einbeita sér að sunnanverðum 
Vestfjörðum og tvo sem sinna byggðunum á Snæfellsnesi og við Breiðafjörðinn. Hér er 
á ferðinni frábært tækifæri fyrir þá sem vilja leggjast á árarnar með Matís til að byggja 
upp fjölbreytta starfsemi til framtíðar.

Umsóknarfrestur er til og með 21. mars 2012

Matís leggst á árarnar .....

Matís Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

422 5000
www.matis.is

Matís starfar á eftirfarandi stöðum: Reykjavík, Akureyri, Flúðum, Höfn í Hornafirði, 
Ísafirði, Neskaupstað, Sauðárkróki og Vestmannaeyjum

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís  www.matis.is/atvinna

Nánari upplýsingar veita Haraldur Hallgrímsson og Jón H. Arnarson, í síma 422 5000 eða í 
gegnum tölvupóst á netföngin haraldur.hallgrimsson@matis.is og jon.h.arnarson@matis.is

Þetta landsvæði býður upp á ótæmandi tækifæri til matvælaframleiðslu og 
tengdrar starfsemi. Þar er að finna hefðbundna útgerð og fiskvinnslu, fiskeldi, 
kræklingaræktun, skelfiskvinnslu, þang og þaravinnslu, hefðbundinn landbúnað og vinnslu 
landbúnaðarafurða, ferðaþjónustu o.m.m. fleira.

Bíldudalur

Stykkishólmur

Ólafsvík

Rif

Reykhólar

Búðardalur

Brjánslækur

Flatey

Arnarstapi

Hellissandur

BIFVÉLAVIRKI –VÉLVIRKI
Golfklúbburinn Oddur auglýsir eftir handlögnum og 
úrræðagóðum bifvélavirkja eða vélvirkja til starfa á 
vélaverkstæði klúbbsins við Urriðavöll í Garðabæ.

Starfssvið:
• Ábyrgð á vélaverkstæði
• Umsjón með vélum og tækjum.
• Almenn viðhaldsverkefni á verkstæði, viðgerðir og   
 viðhald sláttuvéla og annarra vallartækja.
• Umsjón með verkfæra- og efnislager.
• Innkaup á varahlutum, verkfærum og rekstrarvörum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun/vélvirkjun eða 
 yfirgripsmikil reynsla af viðhaldi vinnuvéla.
• Færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og   
 hæfileiki til að vinna sjálfstætt.
• Verklagni.
• Áhugi á að læra nýja hluti í starfi og veita 
 góða þjónustu.

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt að starfs-
maður geti hafið störf sem fyrst.

Athygli er vakin á að sumartíminn er aðal álagstíminn 
á rekstrarárinu og sumarfrí því tekin utan þess tíma.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Tryggvi Ölver Gunnarsson, vallarstjóri  
(tryggvi@oddur.is) í síma 897 9094.

Umsóknarfrestur er til 23. mars nk. og skal  
umsóknum skilað á póstfangið afgreidsla@oddur.is
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   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

• Ritari bæjarstjóra
• Húsvörður við Lindaskóla
• Leikskólakennari í sérkennslu við leikskólann Marbakka
• Leikskólakennari í sérkennslu við leikskólann Álfatún
• Leikskólakennari í sérkennslu við leikskólann Fífusali
• Deildarstjóri við leikskólann Fífusali
• Deildarstjóri við leikskólann Smárahvamm/Kjarr
• Leikskólakennari við leikskólann Smárahvamm/Kjarr
• Matráður við leikskólann Arnarsmára
• Matráður við leikskólann Urðarhól
• Starfsmaður í dægradvöl við Hörðuvallaskóla

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar

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

LAUS STÖRF

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

VIÐ LEITUM AÐ JÁKVÆÐUM OG DRÍFANDI 
STARFSMANNI MEÐ RÍKA ÞJÓNUSTULUND Í 

FRAMTÍÐARSTARF HJÁ HÚSGAGNAHÖLLINNI.

ERUM VIÐ AÐ 
LEITA AÐ ÞÉR?

Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf til viðskiptavina verslunar-
innar, auk framsetningu og uppsetningu á vöru og ýmis 

verkefni á sviði sölu- og markaðsmála.

 Ef þú hefur reynslu af sölustörfum, mikla hæfni í mannleg-
um samskiptum, ert sjálfstæður í vinnubrögðum og sýnir 
fumkvæði til verka þá hvetjum við þig til að senda okkur 

umsókn ásamt ferilskrá á vefsíðu okkar 

www.husgagnahollin.is  fyrir 18. mars n.k.
 

Nánari upplýsingar veitir verslunarstjóri í síma 
585-7205 eða í tölvupósti: steinunnh@husgagnahollin.is
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Boosting Infranet Quality

Do you 
fi t our 
helmet?

Empowered Proactive Specialized 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingar í Fjárstýringu 
Landsbankans
Laus eru til umsóknar tvö störf í Fjárstýringu bankans. Verkefni Fjárstýringar snúa 
að lausafjárstýringu og fjármögnun bankans. Deildin stýrir markaðsáhættu, annast 
viðskiptavakt á gjaldeyrismarkaði, peningamarkaði og verðbréfamarkaði. Fjárstýring annast 
jafnframt samskipti við Seðlabankann, erlenda banka og innlend fjármálafyrirtæki.

Helstu verkefni

 » Stýring á eigin stöðu 
bankans í hlutabréfum og 
skuldabréfum

 » Stýring á gjaldeyrisjöfnuði 
bankans

 » Stýring lausafjár og 
fjármögnun bankans

 » Stýring á vaxtajöfnuði 
bankans

Hæfniskröfur

 » Háskólamenntun á sviði 
viðskiptafræði, hagfræði  
eða verkfræði

 » Frumkvæði og hæfni í 
mannlegum samskiptum

 » Sjálfstæð vinnubrögð, 
nákvæmni og samviskusemi

 » Reynsla af störfum á 
fjármálamarkaði er kostur

 » Löggilding í verðbréfa- 
miðlun er kostur

Helstu verkefni

 » Samskipti við erlend 
fjármálafyrirtæki

 » Samskipti við innlend 
fjármálafyrirtæki

 » Skýrslugerð

Hæfniskröfur

 » Háskólamenntun á sviði 
viðskiptafræði, hagfræði  
eða verkfræði

 » Frumkvæði og hæfni í 
mannlegum samskiptum

 » Sjálfstæð vinnubrögð, 
nákvæmni og samviskusemi

 » Reynsla af störfum á 
fjármálamarkaði er kostur

 » Löggilding í verðbréfa- 
miðlun er kostur

Nánari upplýsingar veita Guðni Einarsson, forstöðumaður Fjárstýringar í síma 410 7314 og Bergþóra Sigurðardóttir hjá Mannauði  
í síma 410 7907.  Umsókn merkt „Fjárstýring – Eigna- og skuldastýring“ og/eða „Fjárstýring – Erlend samskipti“ fyllist út á vef bankans. 
Umsóknarfrestur er til og með 23. mars nk.

Eigna- og skuldastýringarteymi Erlend samskipti



Hönnuður og sölumaður
Ef þú hefur áhuga á sölustöfum og hönnun þá gæti
Gluggasmiðjan verið rétti vinnustaðurinn fyrir þig.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Arkitekt, byggingafræðingur, 

 tæknifræðingur eða verkfræðingur

- Reynsla af sölumennsku á 

 byggingarmarkaði er kostur

- Góð samskiptahæfni, jákvætt 

 viðmót og þjónustulund

- Góð þekking á AutoCad

Starfsvið:
- Sala og ráðgjöf

- Hönnun og útfærsla á 

 gluggakerfum Gluggasmiðjunnar

- Hlutastarf kemur til greina

Gluggasmiðjan 
er 65 ára gamalt 
framleiðslufyrirtæki í byggingariðnaði.
Helstu framleiðsluvörur fyrirtækisins 
eru timburgluggar, álgluggar, 
iðnaðarhurðir og álklæddir 
timburgluggar. Gluggasmiðjan 
byggir á mikilli reynslu, vörugæðum, 
öryggi og er í stöðugri sókn.

Nánari upplýsingar gefur Gunnar 
Guðjónsson gg@gluggasmidjan.is
Umsóknum skal skila inn fyrir 20. mars. Umsóknartími fyrir fólk fætt ´95 og fyrr,

lýkur 10. apríl. Aldurstakmark er breytilegt 
eftir störfum. Einungis hægt að sækja um 
á netinu, aðstoð í boði í Hinu Húsinu, 
Pósthússtræti 3 - 5. Sótt er um á: 
reykjavik.is/sumarstorf 

 hjá Reykjavíkurborg 

SUMARSTÖRF fyrir 17 ára og eldri

Sumarstörf 
hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur
Orkuveita Reykjavíkur vill ráða ungt fólk til sumarstarfa. 

Um er að ræða almenn sumarstörf og sérverkefni fyrir 

háskólanema. Umsækjendur um sumarstörf skulu vera 

fæddir 1995 eða fyrr. 

Frestur til að sækja um sumarvinnu er til 25. mars 2012.

Allar nánari upplýsingar eru á www.or.is
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Hæfniskröfur: 
 Reynsla af sambærilegu starfi nauðsynleg
 Æskilegt er að viðkomandi sé viðurkenndur bókari 
 eða hafi háskólagráðu í viðskiptafræðum
 Nákvæm og öguð vinnubrögð
 Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri
 Jákvætt viðmót, sveigjanleiki og góð samskiptahæfni

Emmessís hefur framleitt ís 

í rúm 50 ár og er án efa eitt af 

þekktustu vörumerkjum landsins. 

Hjá fyrirtækinu starfar samhentur 

hópur sem státar af löngum 

starfsaldri. 

www. radum. i s

Ga rðas t ræt i  17

S ím i  519  6770

Skrifstofustjóri
Emmessís óskar eftir að ráða skrifstofustjóra til starfa. Um er að ræða skemmtilegt 
og fjölbreytt framtíðarstarf á góðum vinnustað. Skrifstofustjóri er í framkvæmdastjórn 
og tekur þátt í mótun verkefna. Gert er ráð fyrir að skrifstofustjóri geti hafið störf fljótlega. 

Helstu verkefni:
 Yfirumsjón með fjárhagsbókhaldi
 Áætlanagerð og eftirlit
 Umsjón með greiðslu og innheimtu reikninga
 Upplýsingagjöf til stjórnenda og stjórnar 
 Gerð rekstraruppgjöra
 Yfirumsjón með tölvu-og upplýsingatæknimálum

Nánari upplýsingar um starfið veita Hildur Erla Björgvinsdóttir (hildur@radum.is) 
og Nathalía Druzin Halldórsdóttir (nathalia@radum.is) í síma 519 6770. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk. Umsóknir og ítarlegar ferilskrár óskast 
sendar á netfangið hildur@radum.is merktar „Skrifstofustjóri Emmessís“. 

A t v i n n u s t o f a

Boosting Infranet Quality

 Technicians in telecommunication

 Electricians

 Engineers within telecommunication  
or similar 

The work will be related to building and  
maintaining the network for fixed  
telecommunication. You are offered a job in an 
expanding company and an opportunity to grow.

We will be represented at the Recruitment day in 
Reykjavik Tuesday March 20th from 12 to 18 and will 
invite candidates to a short interview on this day. 

For more information and submitting your 
application go to: www.eltelnetworks.no
 
Questions? Contact District Manager Roar Salen 
roar.salen@eltelnetworks.com +47 90 86 05 31

Eltel builds, connects and 
cares for Infranet solutions 
– the interplay between 
electricity, telecom and IT. 
Eltel has 8000 employees 
in 10 countries and sales 
of EUR 1,0 billion. 

The goal is to become 
the leading Infranet 
company in Europe.

In the western part of Norway we are looking for 
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Hjallastefnan auglýsir til umsóknar stöður 

leik- og grunnskólakennara í skólum 
sínum fyrir haustið 2012 

Hægt er að sækja um starf á vef Hjallastefnunnar, www.hjalli.
is eða á heimsíðum viðkomandi skóla. Fyrirspurnir og frekari 
upplýsingar fást með því að senda tölvupóst á netfangið 
starf@hjalli.is eða skólastjóra þess skóla þar sem sótt er um.

Hjallastefnan rekur 13 skóla, tíu leikskóla 
og þrjá grunnskóla, í Reykjanesbæ, 
Hafnarfirði, Garðabæ, Reykjavík, 
Borgarbyggð og á Akureyri. 

Bílastjarnan Kar ehf.   
Óskum eftir að ráða bifreiðasmið á réttingaverk-
stæði okkar að Bæjarflöt 10 Grafarvogi.

Bílastjarnan er rótgróði fyrirtæki sem leggur metnað 
í fagleg og vönduð  vinnubrögð, öll starfsaðstaða er 
eins og best verður á kosið. 

Viðkomandi þarf að vera lærður Bifreiðasmiður eða 
með mikla reynslu í faginu, vera stundvís, samvisku-
samur, geta starfað sjálfstætt.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Guðmundsson í síma 
5678686 eða helgi@kar.is

Helstu verkefni og ábyrgð
Deildarlæknir fær víðtæka þjálfun í lækningum og endurhæfingu
sjúklinga í kjölfar bráðainnlagnar á Landspítala. Starfið fer aðallega fram á
sólarhringsdeild en einnig á dagdeild og göngudeild.

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun í endurhæfingarlækningum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2012. Starfshlutfall er 100% og 

veitist starfið frá 1. apríl 2012 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veita yfirlæknarnir Stefán Yngvason, stefanyn@landspitali.is, 

sími  543 9107 og Gísli Einarsson, gisliein@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og 

lækningaleyfi. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um 
ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Stefáni 
Yngvasyni, yfirlækni, LSH Endurhæfingardeild , Grensási við Álmgerði, 108 
Reykjavík.

Deildarlæknir  
Endurhæfingarlækningar

Laust er til umsóknar starf deildarlæknis í endurhæfingarlækningum á
endurhæfingardeildinni á  Grensási í 6-12 mánuði.

Á deildinni eru fjölbreyttum endurhæfingarverkefnum sinnt með áherslu 
á endurhæfingu í kjölfar meðferðar á bráðadeildum spítalans, svo sem 
heilablóðfalla, heilaskaða, mænuskaða, fjöláverka, missi útlims, ýmissa
alvarlegra veikinda og langvinnra tauga- og vöðvasjúkdóma.

Starfið getur nýst sem hluti af sérnámi í endurhæfingarlækningum en eftir
atvikum einnig í námi í öðrum sérgreinum, svo sem lyf-, tauga-, öldrunar- 
eða heimilislækningum. Þá hentar starfið vel þeim sérfræðilæknum sem
vilja auka þekkingu sína og reynslu á vettvangi endurhæfingar. Fjölbreytt 
teymisvinna með góðu fagfólki. Í boði er góð starfsaðstaða og þátttaka í 
vísindarannsóknum.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um 
starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
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ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Helstu verkefni og ábyrgð
» Starfið felst í klínískri vinnu á bráðamóttöku, legu- og göngudeildum

skurðlækningasviðs auk vaktaskyldu
» Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina
» Þátttaka í vísindavinnu
» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Færni í mannlegum samskiptum
» Öguð vinnubrögð
» Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2012.
» Upplýsingar veita Guðjón Birgisson, yfirlæknir og Davíð Þór Þorsteinsson,

umsjónardeildarlæknir, davidtho@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og

lækningaleyfi. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um
ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast LSH
skrifstofu framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs 13A við Hringbraut.

Skurðlækningasvið 
Læknar í starfsnámi 

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á skurðlækningasviði 
Landspítala. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin til tveggja ára eða
samkvæmt samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í 
sumar eða samkvæmt samkomulagi. Starfsnámið nýtist til framhaldsnáms
í sérgreinum skurðlækninga.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um
starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. 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

Vör Sjávarrannsóknarsetur við Breiðafjörð auglýsir starf forstöðumanns 
Varar laust til umsóknar.  

Rannsóknarsetrið var stofnað í maí árið 2006 og er markmið þess að 
rannsaka vistkerfi sjávar í víðasta skilningi, með megináherslur á 
vistkerfið í Breiðafirði, í þeim tilgangi að auka þekkingu á vistkerfinu og 
auka arðsemi auðlindarinnar. 

Forstöðumaður setursins stundar rannsóknir á framangreindum sviðum 
eða öðrum sviðum tengdum vistkerfi sjávar, mótar stefnu setursins í 
samvinnu við stjórn, auk þess að hafa umsjón með daglegum rekstri 
þ.m.t, umsjón með fjáröflun og samræma fjáröflunarleiðir. Forstöðumaður 
ber ábyrgð gagnvart stjórn setursins. 

Krafist er doktorsprófs frá viðurkenndum háskóla eða jafngildi þess. 
Sjálfstæði, frumkvæði, metnaður í starfi og lipurð í mannlegum 
samskiptum er nauðsyn.

Æskilegt er að umsækjendur 
geti hafið störf sem fyrst. 

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

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf berist 
Vör Sjávarrannsóknarsetri við Breiðafjörð, Norðurtanga, 355 Snæfellsbæ 

eða á netfangið:  tyrol@simnet.is

Allar nánari upplýsingar um starfið gefur Örvar Marteinsson, GSM: 863-5026.

Umsóknarfrestur er 19. mars, 2012. 

FORSTÖÐUMAÐUR

Hjúkrunarfræðingar/hjúkrunarfræðinemar
Okkur vantar hjúkrunarfræðing til starfa 
við heimahjúkrun og á heilsugæslusviði
Tímabil: júní-júlí og ágúst. Starfshlutfall samkomulag

Ljósmæður
Staða ljósmóður í mæðra- og ungbarnavernd er laus
 í júlí í 3-4 vikur vegna sumarleyfa
Starfshlutfall samkomulag

Sjúkraliðar
Sjúkraliða vantar í heimahjúkrun í júní, júlí og ágúst
Starfshlutfall samkomulag.

Umsóknarfrestur til 20.mars. Öllum umsóknum 
verður svarað. 

Sjá nánar á heimasíðu HS: www.hskrokur.is

Allar nánari upplýsingar veitir Herdís Klausen 
framkvæmdastjóri hjúkrunar
Í síma 455 4011/ netfang: herdis@hskrokur.is

Hægt að sækja um rafrænt: www.hskrokur.is

Útgerðarfélag Akureyringa auglýsir eftir starfsmanni til að sinna viðhaldi vinnslutækja í landvinnslu félagsins á  Akureyri.
 

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðhaldi véla og tækja.
Þekking á  Baader-flökunarvélum er kostur. 

Iðnmenntun er æskileg en reynsla og þekking er mikilsmetin.

Snyrtimennska og sjálfstæð vinnubrögð skilyrði.

Tölvukunnátta æskileg.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá berist Samherja hf. Glerárgötu 30,
600 Akureyri, merktar Anna María Kristinsdóttir eða á netfangið anna@samherji.is.

Útgerðarfélag Akureyringa er í eigu Samherja hf.  Samherji hf. er alþjóðlegt sjávarútvegsfyrirtæki í fremstu röð með víðtæka starfsemi víðsvegar um heim.  
Samherji hefur á að skipa hæfu og framtaksömu starfsfólki og stjórnendum, öflugum skipastól, umtalsverðum aflaheimildum og fullkomnum verksmiðjum
í landi. Samherji rekur eigið sölufyrirtæki sem er í viðskiptum um allan heim.

Starfsmaður
í viðhald fiskvinnsluvéla
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Aðalbókari
Nánari upplýsingar:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. mars nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

Biskupsstofa óskar að ráða aðalbókara í 80-100% starf sem fyrst. Biskupsstofa hefur umsjón með 
reikningshaldi eftirtalinna sjóða og stofnana: Biskupsstofa, Kirkjumálasjóður, Kirkjugarðasjóður, 
Jöfnunarsjóður sókna, Skálholtsstaður, Strandarkirkja, Tónskóli Þjóðkirkjunnar og ýmsir vörslusjóðir.

Helstu verkefni:
• Umsjón og ábyrgð á bókhaldi
• Innra eftirlit
• Uppgjör og skil til Ríkisendurskoðunar
• Eftirlit og innheimta viðskiptakrafna
• Virðisaukaskattsuppgjör
• Upplýsingagjöf og skýrslur 
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Viðeigandi menntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af bókhaldi og uppgjörum er skilyrði
• Kunnátta í Oracle fjárhagskerfum
• Nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Skipulagsgáfa og geta til að vinna undir álagi
• Haldgóð tölvuþekking

JOB REFERENCE: 04/12

Start date: As soon as possible - 
Summer 2012

Deadline for application: 2 April 2012 
Interviews: April 2012 

Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Role description:
The Authority is looking for an expert
in the field of European energy law
with a strong knowledge of internal
market law. The successful appli-
cant will be responsible for monitor-
ing the implementation and appli-
cation of EEA law by the EFTA States
in the field of energy (internal mar-
ket for gas and electricity, renew-
ables, energy efficiency, etc.). 
The successful applicant will be
working closely with other case han-
dlers in the field of environment and
climate change, and may also be
assigned case handling responsibil-
ities in other areas of EEA law. The
tasks will involve analytical work on
legal issues, conducting infringe-
ment and notification procedures
and representing the Internal Market
Affairs Directorate in meetings with
the EFTA States and the EU institu-
tions. 

Essential Skills:
● University degree in law, or equiva-

lent, and, preferably, a post-gradu-
ate degree in Euro pean law,

● Very good knowledge of the gene ral
framework of the EEA or EU law,

● Expertise in energy law and inter-
nal market law,

● Minimum 3 years of relevant work-
ing experience in private and/or
public sector,

● Excellent command of written and
spoken English,

● Ability to work both independently
and in a team in an international
environment.

Desirable:
● Expertise in EEA/EU Environ mental

law, 
● Knowledge of, and familiarity with

the functioning of the Euro pean
Economic Area, and the EFTA
States,

● Professional experience involving
the institutions of the EU and the
EEA and/or comparable public
bodies,

● Good understanding of Norwe gian,
Icelandic, or German (EFTA lan-
guages). 

Performance Indicators:
The performance indicators for this
position include subject matter
knowledge, analytical skills and prob-
lem solving, quality and result orien-
tation, compliance with internal rules,
processes and instructions, autono-
my, motivation to work and initiative,
and personal efficiency and coping
with stress.

Conditions:
The position is placed at grade A4 of
the salary scale, starting at 
€ 83.386,68 per year. Appointments
are normally made at Step 1 of a
grade. A higher step can be consid-

ered on the basis of the candidate's
qualifications and experience.
Depending on, inter alia, the candi-
date’s family status, allo w an ces and
benefits may apply.  Favorable tax
conditions apply.  

Overview of conditions at:
http://www.eftasurv.int/about-
the -au thor i t y / vacanc ies /
recruitment-policy. 

While its staff members shall normal-
ly be nationals of one of the three
EFTA States party to the EEA
Agreement, the Authority will also
consider other applications, primarily
those of nationals of the other States
that are party to the EEA Agreement.
Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years. 
Job title : Officer.  
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years
may be offered. 

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway with the law of the European Economic Area, enabling those
countries to participate in the European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those
of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. The Authority is led by a College which
consists of three members appointed by the EEA EFTA States.  

Internal Market Affairs Officer – Energy Law

Smáratorgi 3 | 201 Kópavogi | Sími 575 7500 | www.veisluturninn.is

Mikil áhersla er lögð á góðan starfsanda og létt og þægilegt 
andrúmsloft. Ef þú hefur reynslu af bókhaldsstörfum, tölur 
leika í höndunum á þér, hefur ríka þjónustulund og vilt vinna 
með skemmtilegum hópi fólks, þá gæti þetta verið tækifærið 
fyrir þig! 

Upplýsingar í síma 575 7500 eða með tölvupósti á 
vinna@veisluturninn.is.

Umsóknarfrestur til og með 16.mars 2012

Starfssvið:
 Færsla bókhalds 
 Afstemmingar
 Samskipti við viðskiptavini 
 Innheimta 
 Launabókhald
 Skil til endurskoðenda

Hæfniskröfur: 
 Góð almenn menntun 
 Nám sem viðurkenndur bókari  
 Mikil reynsla af bókhaldsstörfum 
 Talnagleggni 
 Nákvæmni í vinnubrögðum 
 Afburðahæfileikar í samskiptum 
 Góða  þekkingu á Navison
 Sjálfstæð  vinnubrögð

Aðalbókari – í hæstu skrifstofu landsins
Veisluturninn óskar eftir að ráða öflugan bókara 
í 100% starf. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf 
sem felst í færslu bókhalds, afstemmingum og 
samskiptum við viðskiptavini. Viðkomandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst. 

Fyrirtæki í Noregi, NORIS CONSTRUCINS AS, 
sem eru hluti af og NORIS Gruppen Holding, 

vill ráða í eftirfarandi stöður:
Smiði (uppsteypa, og innanhúsvinna), Múrara , Pípara, 
Rafvirkja,Verkamenn, Verkstjóra.
Við erum að bjóða aðlaðandi laun og aðstoð við að finna hús-
næði í Osló. Vinnustaður: Osló. Vinsamlega sendið umsóknir 
með ferilskrá á netfangið: mikael@noris-construction.no
Sími: 0047 948 711 55 – Mikael    www.noris-construction.no
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Work in Norway?
Intensive care nurses, surgical nurses
and anesthetic nurses

Our intensive care unit, operation unit and Heart recovery unit are
looking to recruit qualified specialized nurses for long term and short
employment.

We will attend a recruitment fair in Reykjavik the 20th of March.
 

Please contact for conference: linn.beate.hauge.stoele@helse-bergen.no

Haukeland university hospital is one of the largest hospitals i Norway, situated in Bergen on the west coast. We are a technologically
advanced hospital with about 12 000 colleagues. The scenery is beautiful, both close to the fjords and the mountains. A place to live
and thrive.
Want to know more about us? www.helse-bergen.no

Verkstjóri kjötvinnslu
Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða 

kjötiðnaðarmann til starfa í framleiðsludeild. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til 14.mars.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu 
fyrirtækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörn Sigurbergs-
son í síma 588-7580  frá   kl. 10:00 til 14:00 

virka daga og á netfangið ingibjorn@ferskar.is

 

ÍTH og Garðyrkjustjórinn í 
Hafnarfirði óska eftir að ráða 

starfsfólk til sumarstarfa
Eftirfarandi störf eru í boði: 
Flokksstjórar í Vinnuskóla
Leiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeið 
Leiðbeinendur í skólagörðum 
Leiðbeinendur á gæsluvöllum

Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf er 21 ár
 (fæddir 1991)

Í fegrunarflokki (blómaflokki)
Í sláttuflokki 
Í viðhaldsflokki 
Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum 
Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum

Aldur umsækjenda um þessi störf er 17 – 20 ára 
(fæddir 1992 – 1995). 

Í flestum tilvikum er vinnutímabilið 6 – 7 vikur. Fjöldi vinnus-
tunda í viku getur verið breytilegur eftir árgöngum. 

Sótt er um sumarstörf rafrænt á www.hafnarfjordur.is.

Ath. að umsóknarfrestur er til 4. apríl. Ekki er tekið á móti 
umsóknum eftir þann tíma.

Fyrirspurnir má senda á netföngin 
vinnuskoli@hafnarfjordur.is og  gardyrkja@hafnarfjordur.is

F.h. Íþrótta- og tómstundasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Grassláttur íþróttavalla, EES útboð nr.  12763.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 3.000 frá 
og með 13. mars 2012 í þjónustuveri Reykjavíkur-
borgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 3. apríl 2012 kl. 10:00 í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12763
Nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 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

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 25. mars næstkomandi.

JÁRNSMIÐIR / VÉLVIRKJAR / RAFSUÐUMENN
Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða járnsmiði, vélvirkja 

eða vana rafsuðumenn til starfa við framkvæmdir hér á landi.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

 

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



Kannt þú á markaðinn?
Markaðsstjóri Marel á Íslandi
Marel leitar að kraftmiklum einstaklingi til að taka þátt í markaðs- og kynningarstarfi á starfsstöð Marel  
á Íslandi. Um er að ræða nýtt starf þar sem unnið er að fjölbreyttum verkefnum á þremur meginsviðum.  

Söluráðgjafi vöruseturs
Vörusetur röntgenlausna hjá Marel leitar að söluráðgjafa. Vörusetrið sér um þróun, sölu og þjónustu á 
SensorX röntgenkerfum Marels sem eru leiðandi á sínu sviði í gæðaskoðun kjötafurða. Starfið mun fela  
í sér ferðalög til viðskiptavina Marel og samstarfsaðila erlendis.

Viðkomandi störf heyra undir framkvæmdastjóra markaðsmála Marel samstæðunnar. Að markaðsmálum Marel  
starfa 40 manns, þar af 10 á Íslandi.

Umsóknarfrestur er til 19. mars 2012. Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Marel, marel.com/jobs.   
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Örn Guðmundsson framkvæmdastjóri markaðsmála, ingolfur@marel.is,  
í síma 563 8000.

Umsóknarfrestur er til 31. mars 2012. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðum Marel www.marel.com/jobs.

Nánari upplýsingar veitir Skúli Sigurðsson, skuli.sigurdsson@marel.com, í síma 563-8000.

Ritstjóri - Editor
Marel óskar eftir að ráða ritstjóra í markaðsdeild fyrirtækisins. Viðkomandi hefur umsjón með fjölbreyttri 
textagerð á ensku í samvinnu við aðra starfsmenn.

Starfinu fylgja ferðalög og samskipti við fagtímarit, fjölmiðla, viðskiptavini og starfsmenn  
í alþjóðlegu umhverfi Marel. 

Starfssvið:

fyrir nýjar vörur á innlendum og erlendum mörkuðum.  

Marel á Íslandi.

uppbyggingu ímyndar fyrirtækisins gagnvart 
hagsmunaaðilum.

Starfssvið:

og annað markaðsefni.

og vefsvæðum Marel.

Starfssvið:

og hjá einstökum viðskiptavinum.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá 
fyrirtækinu starfa um 3900 manns í fimm heimsálfum, þar af um 
460 á Íslandi.

www.marel.com

Hæfniskröfur: 

úr atvinnulífinu.

fyrirtæki á sínu sviði. 

í ræðu og riti, jafnt á íslensku sem ensku.

Hæfniskröfur: 

kerfum æskileg.

Hæfniskröfur: 
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.

Jákvætt viðhorf og hæfni til að vinna í hópi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.
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Skólaskrifstofa  Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
 Sérkennslustjóri
 Leikskólakennari
Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Hraunvallaskóli (590 2800 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
 Leikskólakennari og/eða annað uppeldis-  
 menntað starfsfólk í afleysingar
Hörðuvellir (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar og/ eða annað uppeldis- 
 menntað starfsfólk
Smáralundur (565 4493 smaralundur@hafnarfjordur.is)
 Aðstoð í eldhús, (starfsstöð Kató)
Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari og/ eða annað uppeldis - 
 menntað starfsfólk
Vesturkot (565 0220  vesturkot@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
 Sérkennari
  
Allar upplýsingar veita leikskólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánar heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Allskonar fræðingar, rafvirkjar 
og smiðir til Noregs!

Ertu verkfræðingur, tæknifræðingur, byggingarfræðingur, 
vélfræðingur, tölvunarfræðingur, vélstjóri, rafvirki eða smiður og 
beinir sjónum þínum að atvinnutækifærum í Noregi?

Ef svo þá óskar norska starfsmannamiðlunin AM Direct eftir 
atvinnuumsókn frá þér!

AM Direct vinnur með fjölda fyrirtækja í Noregi á hinum ýmsu 
sviðum ekki hvað síst í byggingariðnaði og fyrirtækjum tengdum 
olíuvinnslu.

AM Direct hefur milligöngu um að útvega norskum fyrirtækjum 
hæft starfsfólk.

AM Direct hefur nú styrkt Íslandshluta starfsemi sinnar og hyggst 
leggja aukna áherslu á að útvega íslensku fagfólki atvinnu við 
hæfi í Noregi.

Norskir og íslenskir starfsmenn AM Direct verða á Íslandi 
dagana 19. – 21. mars og taka viðtöl við umsækjendur.

Umsækjendur sem þegar eiga umsóknir hjá AM Direct munu 
verða boðaðir til viðtals á næstu dögum.

Því er ekki úr vegi að senda umsókn á netfangið 
hallur@amdirect.no . 

Umsókninni skal fylgja ferilskrá, prófskírteini ásamt einkunnum, 
réttindaskírteini, umsagnir fyrri vinnuveitenda og ábending um 2 
umsagnaraðilja.

– når du trenger fagfolk

Mosfellsbær
Leikskólinn Hlaðhamrar

Laus staða deildarstjóra
Leikskólakennari óskast til starfa við leikskólann Hlaðhamra frá 
haustinu 2012 eða skv. nánara samkomulagi. Um er að ræða 
stöðu deildarstjóra í eitt ár vegna fæðingarorlofs. 
Skemmtileg vinna með 85 dásamlegum börnum í fallegu 
umhverfi í nálægð við náttúruna. Unnið er í anda „Reggio“ 
stefnunnar. 

Kjör deildarstjóra eru samkvæmt kjarasamningi FL og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. 

Upplýsingar gefur Sveinbjörg Davíðsdóttir leikskólastjóri í símum 
566-6351 og 861-3529. Umsóknum skilað á netfangið 
hlad@mos.is ásamt upplýsingum um menntun og reynslu.

Hæfniskröfur:

• Meirapróf
• ADR-próf kostur en ekki nauðsyn
• Frumkvæði og samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð

Hæfniskröfur:

• Almenn tölvukunnátta
• Grunnfærni í talaðri ensku
• Vélvirkja / vélstjóra eða sambærileg 
     menntun kostur

Starfssvið:

• Dreifing á eldsneyti og smurolíu
• Móttaka pantana
• Eftirlit með birgðageymum 

Starfssvið:

• Móttaka birgðaskipa
• Almennt viðhald í birgðastöð
• Birgðaeftirlit

Umsóknum skal skilað inn á heimasíðu Skeljungs undir störf í boði á þessari slóð 
www.skeljungur.is/Um-Skeljung/Starfsumsoknir fyrir 16. mars.
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Erum við að leita að þér?
Olíubílstjórar í sumarstörf
Skeljungur óskar eftir að ráða olíubílstjóra til starfa 
á rekstrarsvið í Örfirisey. Við leitum að dugmiklum 
einstaklingum til sumarstarfa til að sinna afgreiðslu, 
dælingu og dreifingu á eldsneyti til viðskiptamanna og 
starfsstöðva Skeljungs sem eru Orkan og Shell. Um er 
að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf við dreifingu. 
 

Starfsmaður í birgðastöð
Skeljungur óskar eftir að ráða starfsmann í birgðastöð í 
Örfirisey. Við leitum að ábyrgðarfullum og nákvæmum 
einstaklingi til að sinna móttöku erlendra olíuskipa og 
minniháttar viðhaldi og eftirliti með birgðatönkum, 
leiðslum, dælum og tengdum búnaði. Um er að ræða 
gott framtíðarstarf fyrir réttan aðila. 

 

Ríkisskattstjóri leitar að öflugum og jákvæðum 
einstaklingum í tvö störf í Reykjavík.

Verkefnastjóri – ESB aðild
Nýtt starf verkefnastjóra við aðlögun tölvukerfa 
embættisins að kröfum Evrópusambandsins auk 
annarra verkefna. Um tímabundið verkefni til 
tveggja ára er að ræða.

Menntunar- og hæfnikröfur
  Góð þekking á upplýsingatæknimálum.
  Þekking á evrópsku samstarfi.
  Þekking á skattamálum er æskileg en ekki skilyrði.
  Viðeigandi háskólamenntun.
  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
  Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
  Geta greint aðalatriði frá aukaatriðum.
  Mjög góð samskiptahæfni.

Skipulagssvið - Þróunarmál
Fjölbreytt starf við krefjandi skipulags- og 
þróunarverkefni á skipulagssviði. 

Menntunar- og hæfnikröfur
  Hugmyndaauðgi og frjótt ímyndunarafl.
  Drifkraftur og geta til að ljúka málum.
  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
  Gott vald á íslensku.
  Mjög góð samskiptahæfni.
  Geta til að vinna undir álagi.
  Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
  Þekking á skattamálum er æskileg en ekki skilyrði.

Upplýsingar um starfið veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir  
starfsmannastjóri RSK í síma 442 1151.

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu embættisins, www.
rsk.is, eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar 
upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, meðmælendur  
og annað er máli skiptir þarf að fylgja með. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2012. 

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

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is.

Ríkisskattstjóri er framsækinn vinnustaður þar sem fjölbreyttur hópur 270 
starfsmanna um allt land sinnir vel lögboðnum verkefnum og þjónustu.

Störf hjá RSK
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Vilt þú vinna spennandi
  verkefni með okkur?

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic auglýsir eftir starfsmönnum í fjölbreytt störf.

Flugvirki - Planner
Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfsmaður í Flugdeild félagsins á Íslandi
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

18. mars n.k.

27. SEPT. –
7. OKT. 2012

ERTU LÉTT(UR) 
í LUNDA?
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í 
Reykjavík (RIFF) leitar að fólki til 
þess að vinna að næstu hátíð. 
Um er að ræða störf  sem þarf að sinna allt frá nokkrum 
vikum fyrir hátíð í allt að hálft ár eða lengur.

Verkefnastjórar: Fjölbreytt verkefnastjórnun, m.a. skipulagning á 
sérviðburðum, umsjón með sjálfboðaliðum, ýmis vinna við net- og 
tæknimál, miðasölu og fleira.

Kynning- og markaðsmál: Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu 
á sviði kynningarmála eða blaðamennsku og markaðsstarfi. Leitað 
er að starfskrafti til lengri tíma.

Umsjón með gestum: Viðkomandi þarf að vera einstaklega góður 
í mannlegum samskiptum og vera vel skipulagður.

Nánari upplýsingar um störfin á www.riff.is

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingar Efnahags- og viðskiptaráðuneyti Reykjavík 201203/045
Verkefnisstjóri Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201203/044
Störf Ríkisskattstjóri Reykjavík 201203/043
Aðalbókari Biskupsstofa Reykjavík 201203/042
Ritari á skrifstofu yfirstjórnar Mennta- og menningarmálaráðuney Reykjavík 201203/041
Tryggingafulltrúi Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201203/040
Hjúkrunarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201203/039
Skrifstofustarf Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum Vestmannaeyja201203/038
Eðlisfræðikennari Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201203/037
Hjúkrunarfræðingur við segavarnir Landspítali, blóðmeinafræði Reykjavík 201203/035
Læknar í starfsnámi Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201203/034
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201203/033
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjartaþræðingastofa Reykjavík 201203/032
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201203/031
Deildarlæknir Landspítali, endurhæfingarlækningaReykjavík 201203/030
Félagsráðgjafar Landspítali, geðsvið, kvenna- og ba Reykjavík 201203/029
Dósent í miðaldafræði Háskóli Íslands, íslensku- og menninReykjavík 201203/028
Lektor í listfræði Háskóli Íslands, íslensku- og menninReykjavík 201203/027
Lektor í almennri bókmenntafræði Háskóli Íslands, íslensku- og menninReykjavík 201203/026
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, hjúkrunarfræðideild Reykjavík 201203/025
Sérfræðingur Fiskistofa Hafnarfjörður 201203/024
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201203/023
Yfirlífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201203/022
Sérfræðingur Umferðarstofa Reykjavík 201203/021
Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, féla Heilsugæsla höfuðborgarsvæðsins Höfuðborgarsvæ201203/020
Sérnámsstöður í heimilislækningum Velferðarráðuneytið Allt landið 201203/019
Næringarráðgjafi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201203/003
Deildarstjóri innkaupadeildar Landspítali, fjármálasvið Reykjavík 201203/018
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201203/017
Sóknarprestur Biskup Íslands Þingeyri 201203/016
Skrifstofumaður Ríkissaksóknari Reykjavík 201203/015
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Contact: Erland Borgen, Partner Jobconnect   |   e-mail: erland@jobconnect.no   |    www.jobconnect.no

MECHANICAL ENGINEERS, ELECTRO ENGINEERS, 
PROGRAMMERS/SOFTWARE DEVELOPERS
Jobconnect is a Norwegian staffing and recruiting agency. We are successfully recruiting qualified personnel from 
abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international companies. We are now searching on 
behalf of:

National Oilwell Varco Norway AS, a worldwide leader in the design, manufacture and sale of comprehensive systems and 
components used in oil and gas drilling and production. The National Oilwell Varco Norway AS headquarter is in Kristiansand, 
with branch offices in Stavanger, Molde, Asker and Arendal and subdivisions in Tønsberg and Trondheim. www.nov.com

 GENERAL QUALIFICATIONS AND SKILLS:
We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at the same 
time contribute to positive teamwork. Applicants should have a background as engineers (BSc. or 
MSc.). It is also important with good communication skills in English.

 ONE OR MORE OF THE FOLLOWING POINTS IS A PLUS:
Work experience from oil-related or other relevant technical fields.
Experience and knowledge of hydraulic systems, steering systems, integrated control systems, 
drilling related equipment or systems for offshore drilling rigs.

 WE CAN OFFER:
Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for 
professional development and competitive conditions.

Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person below. 
Applications without transcripts of grades will not be considered. 

Mekonomen leitar að 
öflugum sölumanni

Mekonomen er brautryðjandi á Íslandi í notkun rafrænna lausna 
við sölu á bílavörum og varahlutum. Vegna aukinna umsvifa þurf-
um við að bæta við öflugum sölumanni. Um er að ræða fjölbreytt 
framtíðarstarf í vaxandi fyrirtæki.

Helstu verkefni:
# Ráðgjöf og sala í verslun
# Meðhöndlun rafrænna pantana
# Pantanir á vörum frá erlendum birgjum
# Vörumóttaka og vörusendingar

Hæfniskröfur:
# Tæknimenntun
# Skipulagshæfileikar og yfirsýn
# Tala og skrifa dönsku og/eða ensku
# Góð almenn tölvuþekking
# Dönsku kunnátta og góð þekking á bílum eru ótvíræðir kostir

Nánari upplýsingar:
# Umsóknarfrestur er til og með 19.mars 2012
# Starfshlutfall er 100%
# Árangurstengd laun
# Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í tölvupósti 
   á gardabaer@mekonomen.is

Mekonomen á Íslandi er hluti af  stærsta fyrirtæki á Norðurlöndum í 
sölu á bílavörum og varahlutum. Á vef okkar www.mekonomen.is má 
sjá meira um fyrirtækið.

VILTU TAKA ÞÁTT Í AÐ BYGGJA UPP LEIÐANDI 
FYRIRTÆKI Í AFÞREYINGU Á ÍSLANDI?

SKEMMTIGARÐURINN Í GRAFARVOGI ER AFÞREYINGARFYRIRTÆKI Í ÖRUM VEXTI SEM BÝÐUR UPP Á FJÖLBREYTTA AFÞREYINGU 
FYRIR FJÖLSKYLDUR, VINAHÓPA, FYRIRTÆKI OG FERÐAMENN Í ÆVINTÝRALEGU UMHVERFI.

Skemmtigarðurinn Grafarvogi, s: 534 1900  www.skemmtigardur.is        
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HÓPEFLIS- OG VIÐBURÐARSTJÓRI
Starfið felur í sér að stýra og þróa 
hópeflis- og viðburðadeild Skemmti-
garðsins í Grafarvogi. Viðkomandi þarf 
að hafa metnað og búa yfir frumkvæði, 
drifkrafti og sköpunarhæfileikum 
sem nýtast við frekari vöruþróun fyrir 
viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Reynsla úr sambærilegum rekstri æskileg
 Reynsla af störfum innan ferðaþjónustunnar kostur 
 Reynsla af skipulagningu viðburða og hvataferða æskileg
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki
 Frumkvæði og frumleiki
 Góð tölvukunnátta á Word, Excel og Outlook

Vinnutími: Hefðbundinn skrifstofutími með einstaka undantekningum. 
Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is fyrir 15. mars nk. Nánari upplýsingar 
veitir Rannveig J. Haraldsdóttir hjá Hagvangi, rannveig@hagvangur.is
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MÁLMSMIÐIR
Við viljum ráða menn starfa sem hafa þekkingu og 
getu til að smíða vandaðar stálinnréttingar.  Aðeins 
koma til greina fagmenn sem geta unnið sjálfstætt 
og sýna fagmennsku í vinnubrögðum og afköstum.

Góð laun fyrir rétta menn.

Vinsamlegast hafið samband við verkstjóra.

Frostverk ehf - Skeiðarási 8 - 210 Garðabæ
Sími 565 7799 

Óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi 
sumarstörf:
• Herbergjaþernur
 Reynsla æskileg þó ekki nauðsynleg. 
• Þjónar og þjónustufólk
 Unnið er eftir vaktakerfi, kvöld og morgunvaktir.
• Matreiðslumenn
 Vaktavinna
• Aðstoð í eldhús
 Reynsla nauðsynleg
 Vaktavinna

Húsnæði í boði á staðnum.
Umsóknir og ferilskrá berist á sigrunjohanna@hotel701.is
Frekari upplýsingar fást í síma 859-2403

Reykjavíkur Apótek óskar eftir að ráða drífandi, vandvirkan 

og þjónustulipran lyfjafræðing til starfa. Starfshlutfall er 

samkomulagsatriði. Reynsla úr apóteki er æskileg. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax eða samkvæmt 

nánara samkomulagi. 

Nánari upplýsingar veitir Margrét Birgisdóttir, lyfsali.

Umsóknir óskast sendar á margret@reyap.is eða 

Reykjavíkur Apótek, Seljavegi 2, 101 Reykjavík.  

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

LyfjafræðingurReykjavíkur Apótek er 

ört vaxandi apótek, sem 

leggur mikla áherslu á góða

persónulega þjónustu og 

lágt lyfjaverð.

AF Gruppen ASA is a Norwegian listed contracting and industrial group. Our core 
business areas comprise Property, Building, Civil Engineering, Environment and 
Energy. Our main office is in Oslo, but we have locations throughout Norway.
We are looking for many experienced engineers and also recently qualified 
engineers for the following positions:

Qualification & experience:

Please see www.afgruppen.no for more information.

Looking for a job in Norway?

AF Gruppen ASA is a leading contractor company with 2500 employees. The company is listed on the Oslo Stock Exchange and has 
a turnover of NOK 7,3 billion. AF is a turnkey supplier of services in property development, building services, construction, energy 

characterized by professionalism and high ethical standards such that we live up to our motto, which is …You can depend on us!

Bílastjarnan Kar ehf.   
Óskum eftir að ráða bifreiðasmið á réttingaverk-
stæði okkar að Bæjarflöt 10 Grafarvogi.

Bílastjarnan er rótgróði fyrirtæki sem leggur metnað 
í fagleg og vönduð  vinnubrögð, öll starfsaðstaða er 
eins og best verður á kosið. 

Viðkomandi þarf að vera lærður Bifreiðasmiður eða 
með mikla reynslu í faginu, vera stundvís, samvisku-
samur, geta starfað sjálfstætt.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Guðmundsson í síma 
5678686 eða helgi@kar.is
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Skrifstofuhúsnæði 
í Hafnarfirði

Til leigu er skrifstofuhúsnæði á góðum stað í 
Hafnarfirði.
Húsnæðið skiptist í þrjár rúmgóðar skrifstofur og 
biðstofu alls 97 fm.
Sérinngangur úr rúmgóðum stigagangi.  
Aðgangur að tveim snyrtingum og kaffistofu. 
Næg bílastæði. 
Upplýsingar  í síma 778 1005

Verkið skal framkvæma samkvæmt útboðsgögnum 
og öðrum þeim gögnum sem þar er vísað til.

Verkið felst í að steypa upp og fullgera að utan tveggja 
hæða viðbyggingu norðan við núverandi stjórnsýslubyg-
gingu/skóla, ásamt tengibyggingu við félagsheimili sem 
er eldhús. 
Byggingin alls 1.198,6 m2.

Helstu verkþættir eru:
• Jarðvinna: Uppúrtekt og fyllingar vegna hússins,  
 ásamt jarðvinnu v/lagna.
• Uppsteypa: Mótasmíði, járnbending og steypuvinna.
• Frárennslislagnir, neysluvatnslagnir, hitalagnir og  
 sprinkler-kerfi.
• Raflagnir: Lagnir í steypu.
• Innanhúsfrágangur: Einangrun og múrhúðun 
 útveggja, ásamt gólf-ílögn.
• Fullnaðarfrágangur byggingarinnar að utan. 

Útboðið er opið.
Væntanlegir bjóðendur skulu hafa samband við Lindu á 
skrifstofu Grímsnes og Grafningshrepps eða senda  
upplýsingar um sig með tölvupósti á linda@gogg.is. 
Afhending útboðsgagna verður á rafrænu formi frá og 
með föstudeginum 16. mars 2012.

Opnun tilboða verður miðvikudaginn 11. apríl 2012 kl. 11 
á skrifstofu Grímsnes og Grafningshrepps.

Grímsnes og Grafningshreppur 
óskar eftir tilboðum í 2. áfanga, 
(viðbyggingu), við Kerhólsskóla 
í Grímsnesi.

Embassy – House
The American Embassy, Reykjavik is seeking to lease 3 houses 
in Reykjavik area as of June 1st./July 1st./September 1st.  2012.  
Required size is 180 – 250 square meters . Lease period is for 
3  years.  Two bedrooms and 2 bathrooms. Please e-mail to:  
eyjolfssongt@state.gov before March 24th. with information 

about the location (street and house number) and phone number 
of the one that would show the property.

Sendiráð – Húsnæði
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu 3 hús á Reykjavíkur-
svæðinu frá 1. júní/1. júlí og 1. september.  Æskileg stærð 180 – 
250  fm.  Leigutími 3 ár. Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi.

Vinsamlegast sendið upplýsingar á netfangið:   
eyjolfssongt@state.gov fyrir 24. mars með upplýsingum um 

staðsetningu eignarinnar (götuheiti og húsnúmer) og símanúmer 
þess sem sýna mundi eignina.

ÚTBOÐ 
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir 

tilboðum í eftirtalin verk:
1. Sorphirða fyrir heimili og stofnanir Árborgar.
2. Þjónusta við Gámastöð Árborgar.

Verk 1 fellst í tæmingu á sorp- og endurvinnslutunnum við 
íbúðarhúsnæði og stofnanir og flutning í móttökustöð.
Verk 2 fellst í leigu á gámum og flutning úrgangs til mót-
tökustöðvar.
Útboðsgögn fást frá og með þriðjudeginum 13. mars 2012 
hjá Verkfræðistofu Suðurlands, Selfossi við skráningu í síma 
412-6900 eða með tölvupósti á netfang imba@verksud.is.
Tilboðum í verk 1 skal skila fyrir kl. 11:00, þann 11. apríl 
2012 á sama stað.
Tilboðum í verk 2 skal skila fyrir kl. 11:30, þann 11. apríl 
2012 á sama stað.

F.h.  Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um þjónustu sérfræðinga í 
umhverfis-, samgöngu-, skipulags- og bygginga-
málum - EES útboð nr. 12744.

Útboðsgögn á geisladiski fást frá og með 29. febrúar 
2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 
12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða er: 21. mars 2012 kl. 14.00, í 
Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12744

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

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 

KLEPPSMÝRARVEGUR – KEILIR 

Niðurrif mannvirkja 

Um er að ræða niðurrif 5 mannvirkja samkvæmt 
útboðslýsingu og er gólfflötur mannvirkjanna samtals 
um 2.400 m2.

Útboðsgögnin verða aðgengileg endurgjaldslaust hjá 
Hnit verkfræðistofu, á slóðinni http://www.hnit.is/utbod
frá og með mánudeginum 12. mars n.k. 

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf., 
Tryggvagötu 17, fyrir klukkan 10:00, þriðjudaginn 
27. mars 2012. Tilboð verða opnuð kl. 10:00 á sama 
stað.           

Verklok eru 29. júní 2012.


