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Starfsmaður óskast
Slysavarnaskóli sjómanna óskar eftir einstaklingi til 
starfa. Skólinn er í eigu Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar og fer starfsemi skólans fram um borð í 
skólaskipinu Sæbjörgu sem yfir vetrarmánuði hefur 
aðsetur í Reykjavíkurhöfn en siglir á innanlandshafnir 
hluta úr ári.

Tilgangur starfsins er að vinna að markmiðum 
Slysavarnaskóla sjómanna sem eru að efla öryggis-
fræðslu sjómanna með öflugum skóla, sem uppfyllir 
íslenskar og alþjóðlegar kröfur um þjálfun sjómanna 
og auka þjónustu við sjómenn og aðra aðila með 
fræðslu um slysavarnir við sjó og vötn. 

Starfsvið:  Annast viðhald og eftirlit með búnaði 
skólans og skipi auk undirbúnings æfinga. 
Annast leiðbeinandastörf á námskeiðum 
skólans og vinna að þróun öryggismála 
sjómanna í samræmi við stefnu skólans. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu til sjós.

Leitað er eftir einstaklingi með hæfni í mannlegum 
samskiptum með góða framkomu og eigi auðvelt 
með að koma fram. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
kennsluréttindi eða hafi hlotið þjálfun í kennslu.

Umsóknir sendist á saebjorg@landsbjorg.is 
fyrir 1. september n.k.

Matreiðslumaður óskast til starfa hjá  
Icelandair Hótel Klaustri

Icelandair Hótel Klaustur er 57 herbergja hótel sem 
óskar eftir metnaðarfullum matreiðslumanni til starfa. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Matreiðslumaður ber ábyrgð á rekstri eldhússins, þar 
með talið innkaupum og vinnuskipulagi þeirra sem 
starfa þar á hverjum tíma. Verkefnin eru fjölbreytt 
en auk þess að matreiða hádegisverð / kvöldverð 
þar sem að jafnaði snæða 4-120 gestir, hefur mat-
reiðslumaður yfirumsjón með morgunverði í samráði 
við hóelstjóra. Matreiðslumaður er einnig virkur þátt-
takandi í ýmsum öðrum viðburðum þar sem matur 
og kaffiveitingar koma við sögu t.d. fundum og öðrum 
viðburðum. 

Hæfniskröfur:

• Menntun á sviði matreiðslu nauðsynleg 

• Reynsla í stjórnun eldhúsa er æskileg

• Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð

• Góð framkoma og rík þjónustulund

• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum

• Snyrtimennska áskilin

Vinnutími samningsatriði.
Heilsárs staða í boði

Nánari upplýsingar veitir:
Sveinn Jensson í síma 487-4900 virka daga  
milli kl. 10.00-17.00

Umsóknarfrestur er til og með 5. september nk.
Umsóknir óskast sendar á sj@icehotels.is

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

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Sölumaður nýrra bíla Kerfisstjóri

Eitt af þekktari þjónustufyrirtækjum landsins 
óskar eftir að ráða sölumann fyrir nýja bíla. Um 
fullt starf er að ræða sem  felst í sölu, þjónustu 
og ráðgjöf til viðskiptavina fyrirtækisins

Eitt af stærri fyrirtækjum landsins 
óskar að ráða kerfisstjóra í spennandi 
hlutverk. Í boði er leiðandi hlutverk í 
vinnu með þróunarteymi fyrirtækisins

Arion banki leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf fjármálaráðgjafa fyrirtækja. Við 
viljum fá til liðs við okkur fólk sem getur unnið sjálfstætt og hefur metnað til að ná árangri.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
ta við fyrirtæki og ráðgjöf um helstu þjónustuþætti bankans

Menntun og hæfniskröfur

Við bjóðum

Vinnutími er frá kl. 8.30 til 16.30. 

Nánari upplýsingar
Jóhannes Hreiðar Símonarson 
johannes.simonarson@arionbanki.is.

Hildur Sigurðardóttir

Umsóknarfrestur er til og með 2. september 2012.

FJÁRMÁLARÁÐGJAFI FYRIRTÆKJA 
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Álfaberg  (664 5864 alfaberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar
 Deildarstjóri
Hlíðarberg (664 5841 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar 
Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Hörðuvellir  (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
Norðurberg (664 5851 nordurberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar og/eða annað uppeldismenntað 

starfsfólk
Smáralundur (565 0198 smaralundur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar og/eða annað uppeldismenntað 

starfsfólk
Víðivellir (66405854 vidivellir@hafnarfjordur.is)
 Þroskaþjálfi

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánar heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta 
og samvinna.

Hjá Isavia starfa um 630 manns. Helstu 
verkefni fyrirtækisins eru að sjá um 
uppbyggingu og rekstur flugvalla og veita 
flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands- og 
millilandaflug, auk yfirflugþjónustu fyrir 
Norður- Atlantshafið. 

Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla 
og kvenna til starfa. 

Starfssvið:
Helstu verkefni felast m.a. í uppsetningu, eftirliti 

       og viðhaldi kerfa.
 Fyrirbyggjandi viðhald, greining bilana og ákvörðun 

       viðbragða við þeim.
 Þarfagreining vegna nýrra verkefna og mat á umfangi þeirra.
Gerð kerfislýsinga vegna áætlanagerðar.
Uppsetningar og prófanir á hugbúnaði og fleiri spennandi 

       verkefni.

Hæfniskröfur:
Gerð er  krafa um háskólapróf í verkfræði/ tölvunarfræði/   

        tæknifræði eða sérþekkingu á fluggögnum og vinnslu þeirra.

Reynsla af LINUX og TCP/IP netumhverfi er æskileg.

Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli.

Hugbúnaðarsérfræðingur
Isavia óskar eftir að ráða sérfræðing í fjarskiptastöðina í Gufunesi 
til starfa við tölvukerfi sem vinna gögn vegna flugumferðastjórnar 
á Íslandi og Norður-Atlantshafi. Um er að ræða skemmtilegt og 
spennandi starf í fjölbreyttu og alþjóðlegu umhverfi.

Umsóknir:
Umsóknarfrestur er til og með 5. september.  
Umsóknareyðublöð má finna á: www.isavia.is/atvinna.

Upplýsingar um starfið veitir Ásgeir Hauksson:
asgeir.hauksson@isavia.is.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Vörumerkjastjóri
Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is  

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Karl K. Karlsson ehf. óskar eftir að 
ráða vörumerkjastjóra í fjölbreytt 
og krefjandi starf.

Starfssvið:
• Sala og markaðsmál
• Samskipti við birgja
• Samskipti við innlenda viðskiptavini
• Greiningar, áætlanagerð og eftirfylgni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í markaðs- og/eða viðskiptafræði
• Reynsla og þekking á áfengismarkaði kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góðir samskiptahæfileikar
• Mjög góð enskukunnátta skilyrði

Karl K. Karlsson ehf. er öflugt fyrirtæki sem flytur inn, 
markaðssetur og selur fjölmörg af þekktustu vörumerkjum 
heims, bæði í dagvöru sem og áfengi. Hjá fyrirtækinu starfar 
samhentur og metnaðarfullur hópur.  

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst í vinnu áfengis- og vímuefnaráðgjafa á dagdeild fíknimeðferðar,
Teigi og göngudeild fíknimeðferðar.

Hæfnikröfur
» Íslenskt starfsleyfi áfengis- og vímuefnaráðgjafa frá Velferðarráðuneytinu

eða reynsla og menntun sem nýtist í starfi
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og í fjölfaglegri teymisvinnu
» Jákvætt viðmót

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2012.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2012 eða eftir

samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lára Sif Lárusdóttir dagskrárstjóri, larasif@landspitali.is, 

sími 868 3683.

Áfengis- og vímuefnaráðagjafi
Fíknigeðdeild Landspítala

Á fíknigeðdeild Landspítala er rekin sérhæfð þjónusta fyrir einstaklinga
með geðraskanir og misnotkun vímuefna. Við deildina starfar breiður
hópur fagfólks á þremur einingum sem vinna náið saman. Lögð er 
áhersla á einstaklingsmiðaða nálgun og teymisvinnu.

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum óskar eftir að ráða 
tvo röska aðila í þrif. Annars vegar frá 1. septem-
ber og hins vegar frá 1. október. Viðkomandi 
mun sjá um þrif á salernum uppi á Haki, skúra 
fræðslumiðstöðina og halda planinu hreinu 
og leiðbeina ferðamönnum sé þess krafist auk 
annarra tilfallandi starfa. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðu-
neytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Viðkomandi 
þarf að vera tilbúinn til að takast á við margvísleg 
verkefni, vera kurteis, duglegur, skapgóður og 
hafa gott vald á ensku og íslensku auk þess að 
hafa bílpróf. Ferðir eru inní vinnutíma en farið er 
frá Reykjavík.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á  
hrefnasylvia@thingvellir.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrefna Sylvía  
þjónustustjóri í síma 862-4066.

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst, öllum umsóknum 
verður svarað.

Vilt þú vinna á 
Þingvöllum?

Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir: 
Kennari óskast vegna forfalla til að sinna sérkennslu 
og nýbúakennslu á yngsta og miðstigi. 

Upplýsingar veitir: Guðlaug Sturlaugsdóttir skóla-
stjóri, gustur@grunnskoli.is Sími: 595 9200 

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

Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Val-
húsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli 
eru um 100 nemendur. www.grunnskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2012. 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is



Hugbúnaðarsérfræðingur

Styrkur okkar felst í öflugu og sveigjanlegu kerfi sem 
ræður við mikið gagnamagn og gríðarlegan fjölda notenda. 
Þú  kemur að öllum þáttum hugbúnaðarferlisins og færð 
að móta vöruna í samvinnu við öflugustu hugbúnaðar-
sérfræðinga landsins. Þekking og reynsla af C#, .NET MVC 
og SQL er kostur en þó ekki skilyrði.

Grafískur vefhönnuður

Góð hönnun skiptir sköpum til að ná árangri og okkur  vantar 
reynslubolta sem geta unnið náið með vörustjórum og 
viðskiptavinum við að útfæra einfaldar og fallegar  lausnir. 
Þú munt taka þátt í hönnunarferlinu frá A til Ö og setur 
punktinn yfir i-ið. Góður skilningur á veftækni er kostur auk 
mikils metnaðar í hönnun notendavæns vefviðmóts.

Hugbúnaðarprófari

Ef þér finnst ekkert skemmtilegra en að hakka í kerfum, 
leita að villum og tryggja að gögnin séu í lagi þá ert þú 
nákvæmlega týpan sem við erum að leita að. Þú munt gegna 
veigamiklu hlutverki við að tryggja að varan sé tilbúin til 
 afhendingar. Gott auga fyrir nytsemi hugbúnaðar og hæfni 
til að setja sig í spor notenda er kostur.

Viðmótsforritari

Getur þú hugsað út fyrir kassann og leyst það sem á að vera 
óleysanlegt? Kerfið okkar þarf að vera hægt að aðlaga að 
hvaða útliti sem er og okkur vantar vefforritara sem þora að 
taka áskoruninni! Ef þú kannt að láta IE8 haga sér vel ásamt 
því að gera sniðuga hluti með CSS og jQuery þá viljum við 
fá þig um borð.

Vörustjóri hugbúnaðar

Viltu taka þátt í að þróa netbanka framtíðarinnar? 
Vörustjórar skilgreina þróunarstefnu Meniga kerfisins 
ásamt því að vinna náið með viðskiptavinum okkar í að 
þróa og aðlaga vörur okkar að þörfum þeirra. Þú þarft að 
hafa gott auga fyrir nytsemi veflausna, brennandi áhuga á 
nýjungum og metnað til að útfæra bestu notendaupplifun 
sem völ er á.

Gagnagrunnssérfræðingur

Gögnin okkar eru þungamiðjan í Meniga kerfinu. Gagna-
magnið er gríðarlegt og úrvinnslan mjög áhugaverð. Þú 
munt koma að hönnun vöruhúss gagna og tengingu þess við 
önnur kerfi. Þekking á MS SQL og reynsla af hönnun vöru-
húsa gagna er kostur.

Meniga er brautryðjandi í þróun nýrrar kynslóðar heimilisfjármálalausna 
(Personal Finance Management) fyrir netbanka á heimsvísu. Meðal 
viðskiptavina eru bankar og fjármálastofnanir í 8 löndum og sífellt fleiri 
bætast í hópinn. Meniga er með starfsstöðvar í Stokkhólmi og Reykjavík.

Nánari upplýsingar um Meniga á www.meniga.is og www.meniga.com

Úrvalslið í stórsókn
Vegna stóraukinna umsvifa erlendis leitar Meniga að öflugum 
 liðsmönnum til að styrkja hugbúnaðarþróun fyrirtækisins.

Við þurfum öflugt fólk til að taka þátt í framþróun á netbankalausnum okkar til að 
 tryggja áframhaldandi forystu okkar á því sviði á heimsvísu. Meniga vinnur að fjöl-
mörgum  þróunarverkefnum sem reyna á skapandi hugsun, greiningarhæfileika og 
 úrlausn flókinna viðfangsefna. Meðal verkefna eru hönnun og þróun nýjunga í Meniga 
kerfinu, forritun farsíma- og spjaldtölvulausna, hönnun gagnagrunna og vöruhúsa 
gagna, útfærsla á gervigreind og aðlögun lausna okkar að netbönkum víða um heim.

Umsóknir með starfsferilskrá skal senda á net-
fangið  atvinna@meniga.is. Nánari upplýsingar 
veitir Viggó Ásgeirsson (viggo@meniga.is) í síma 
820-6494. 

Umsóknarfrestur er til og með 9  september

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Viðurkenningar: 
• Frumkvöðull ársins 2011 – Viðskiptablaðið 

• Besta tæknilausnin – Best of Show -
 Finovate Europe 2011

• Besta tæknilausn ársins – Banking IT-Innovation 2011 -  
 Business Engineering Forum

• Besti íslenski vefurinn – Íslensku vefverðlaunin 2010

Við lofum:
•  Spennandi og krefjandi hugbúnaðarverkefnum
• Tækifæri til að læra, vaxa og þroskast í starfi
• Fjölskylduvænu og góðu vinnuumhverfi
• Skemmtilegum vinnustað
• Góðum starfskjörum
• Besta kaffi sem völ er á

Við leitum að fólki með:
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Ódrepandi metnað
• Áhuga á fjármálalausnum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Getu til að starfa í alþjóðlegu umhverfi

Meniga    -    Ofanleiti 2    -    103 Reykjavík    -    Sími 571-0066    -    meniga@meniga.is    -   www.meniga.is
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Staða fulltrúa á

Skólaskrifstofu er laus til umsóknar
Helstu verkefni 
 Afgreiðsla og símsvörun
 Innritun barna í leikskóla
 Skráning og varðveisla gagna
 Undirbúningur funda og ritun fundargerða
 Umsjón með útlánum gagna
 Öll almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur
 Góð tölvukunnátta
 Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
 Góð framkoma og jákvæðni
 Metnaður og áhugi á nýjungum
 Gott vald á íslensku máli
 Reglusemi og vandvirkni

Æskilegt að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Allar upplýsingar veitir Ingibjörg Einarsdóttir, skrifstofustjóri í 
síma 585 5500.  Umsóknarfrestur er til og með 1. september 
2012. Umsóknum skal skilað á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, 
Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður eða á netfang ingibje@
hafnarfjordur.is

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

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Digital
Distribution
on Demand

Umsóknir og nánari upplýsingar sendist á  netfangið atvinna@d3.is

Vefstjóri - Bókaormur
Langar þig að taka þátt í rafbókabyltingunni? 
Við opnum brátt bókaverslun á netinu og við óskum eftir
starfskrafti sem mun sjá um efnistök og framsetningu á
vefnum ásamt því að taka þátt í markaðsstarfi.

Hæfniskröfur
· Háskólamenntun tengd bókmenntum eða önnur menntun sem nýtist í starfi.

· Viðtæk reynsla af íslenska bókamarkaðnum.

· Þekking á markaðssetningu og samfélagsmiðlum.

· Haldbær tölvuþekking.

· Brennandi áhugi á bókmenntum.

Í boði er 50% starf til að byrja með, í lifandi starfsumhverfi.

Forritari
Ertu metnaðarfullur forritari sem vilt takast á við
skemmtilega hluti? Við óskum eftir forriturum til að
takast á við þróun og rekstur á vef- og snjallsímalausnum.

Hæfniskröfur
· Háskólamenntun í tölvunarfræði, sambærilegt nám eða reynsla. 

· Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi þekkingu á Microsoft .NET C#

  og þekkingu á gagnagrunnsforritun (T-SQL).

· Reynsla af svipuðum forritunarmálum kemur til greina.     

Aðrir góðir kostir
Þekking á HTML, CSS og XML, þekking á hönnun og útfærslu á 

vefþjónustum, þekking og reynsla af hönnun og útfærslu

á lagskiptri högun.

Í boði er 100% starf í lifandi starfsumhverfi.

 

D3 · Skeifan 17 · 108 Reykjavík · sími 591 5200 · www.D3.is

 Langar þig að móta

framtíðina með okkur?

D3 er leiðandi efnisveita afþreyingarefnis fyrir alla stafræna miðla. D3 dreifir og selur tónlist, hljóðbækur, rafbækur
og annað afþreyingarefni í gegnum netið, farsíma og gagnvirkt sjónvarp. D3 á og rekur meðal annars vefsvæðið Tónlist.is
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Íslandsbanki er framsækið fyrirtæki sem leitast ávallt við að vera í fararbroddi með 
lausnir á sviði upplýsingatækni. Í boði eru fjölbreytt og spennandi verkefni í kraftmiklu 
og lifandi starfsumhverfi. Leitað er að einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við 
krefjandi verkefni í öflugum og skemmtilegum hópi, þar sem frumkvæði og metnaður 
eru í fyrirrúmi.

Við leggjum áherslu á símenntun starfsfólks og að búa því sem bestar aðstæður til að 
vinna að verkefnum sínum.  

Við leitum að einstaklingi  til að starfa sem lánastjóri  við  útibú Íslandsbanka á 
Akureyri. Lánastjóri starfar í nánu samstarfi við útibússtjóra og viðskiptastjóra 
fyrirtækja.

SAP ráðgjafi í fjárhagslausnum Lánastjóri í útibú Íslandsbanka á Akureyri

Hæfniskröfur:

 - Háskólamenntun, viðskiptafræði eða 
sambærilegt nám

 - Reynsla af SAP fjárhagskerfum er kostur 

 - Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð 

 - Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð 
vinnubrögð

 - Lipurð í mannlegum samskiptum 

 - Að geta fylgt verkefnum eftir

Helstu verkefni:

- Hönnun, innleiðing og uppsetning á  
 fjárhagskerfum SAP

 - Greining á þörfum bankans og ráðgjöf

 - Þjónusta við núverandi SAP fjárhags-
lausnir bankans

 - Önnur verkefni eftir nánara 
samkomulagi

 Helstu verkefni: 

- Alhliða ráðgjöf varðandi lánamál

- Fjárhagsgreining fyrirtækja og   
 verkefna

- Undirbúningur og vinnsla  
 lánsumsókna fyrir lánanefnd

- Mat á lánshæfi fyrirtækja

- Umsjón og eftirlit með lánasafni   
 útibúsins

- Skapa og styrkja góð tengsl við  
 núverandi og verðandi viðskiptavini

- Þjónusta við fyrirtæki sem eru í  
 viðskiptum við útibúið

Hæfniskröfur:

- Menntun á sviði viðskipta-  
 eða rekstrarfræði

- Gott læsi á ársskýrslur og 
 fjárhagsupplýsingar fyrirtækja

- Hæfni til að flytja og rökstyðja 
 mál á fundum

- Reynsla af starfi við fjármál eða 
 rekstur

- Talnaskilningur og skipulagshæfni

- Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 
 og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir: María Grétarsdóttir, vörustjóri hjá Hugbúnaðarlausnum, í 
síma 844 2949, netfang: maria.gretarsdottir@islandsbanki.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt  ítarlegri ferilskrá  
fyrir 7. september nk. Tengiliður á mannauðssviði er Oddný Lárusdóttir sími 440 2756,  
netfang: oddny.larusdottir@islandsbanki.is 

Nánari upplýsingar veitir: Ingi Björnsson, útibússtjóri, í síma 440 3802, 
netfang: ingi.bjornsson@islandsbanki.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is  og  sendar inn ásamt 
ferilskrá. Umsóknarfrestur er til  5. september nk. Tengiliður á mannauðssviði 
er Oddný Lárusdóttir sími 440 2756, netfang: oddny.larusdottir@islandsbanki.is 

Íslandsbanki er framsækið fyrirtæki sem leitast ávallt við að vera í fararbroddi með 
lausnir á sviði upplýsingatækni. Í boði eru fjölbreytt og spennandi verkefni í kraftmiklu 
og lifandi starfsumhverfi. Leitað er að einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við 
krefjandi verkefni í öflugum og skemmtilegum hópi, þar sem frumkvæði og metnaður
eru í fyrirrúmi.

Við leggjum áherslu á símenntun starfsfólks og að búa því sem bestar aðstæður til að
vinna að verkefnum sínum.  

Við leitum að einstaklingi  til að starfa
Akureyri. Lánastjóri starfar í nánu sa
fyrirtækja.

SAP ráðgjafi í fjárhagslausnum Lánastjóri í útibú Íslandsb

Hæfniskröfur:

- Háskólamenntun, viðskiptafræði eða
sambærilegt nám

- Reynsla af SAP fjárhagskerfum er kostur

Helstu verkefni:

- Hönnun, innleiðing og uppsetning á
fjárhagskerfum SAP

G i i á þö f b k áð jöf

Helstu verkefni:

- Alhliða ráðgjöf varðandi lánamál

- Fjárhagsgreining fyrirtækja og
verkefna

- Undirbúningur og vinnsla 
lánsumsókna fyrir lánanefnd

- Mat á lánshæfi fyrirtækja

Við bjóðum
krefjandi starfsumhverfi 

Hafnarborg menningar-  
og listamiðstöð Hafnarfjarðar

Auglýst er eftir starfsmanni í afgreiðslu og gæslu í Hafnarborg, 
menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar. Um er að ræða 
hlutastarf sem unnið er á vöktum.

Starfið felst í móttöku og afgreiðslu gesta, gæslu listmuna og 
eftirliti með sýningum. Starfsmaður í afgreiðslu hefur einnig 
umsjón með símavörslu, vörusölu og uppgjöri auk þess 
sem hann sinnir tilfallandi verkefnum sem lúta að sýningum 
safnsins.

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi grunn tölvukunnáttu, 
kunni ensku, sé leikinn í mannlegum samskiptum og geti 
unnið sjálfstætt. Einnig er kostur að umsækjandi hafi áhuga og 
þekkingu á myndlist og safnastafi.   

Umsóknum skal skilað í Hafnarborg, menningar- og lista-
miðstöð Hafnarfjarðar, Strandgötu 34, 220 Hafnarfirði fyrir 5. 
september 2012.  

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

Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður á skrifstofutíma í síma 
585 5790, netfang olof.sig@hafnarfjordur.is

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

We offer competitive salaries and 
think great people should get 
paid for delivering great work. 

We receive applications until 
September the 9th. 

Please fill out an application at 
www.hagvangur.is. 

For further information  
please contact: 

Brynhildur Halldórsdóttir,
brynhildur@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is

Work in Norway? Comoyo is looking for talented 
and passionate software engineers to design, 
implement and run world-class internet services.

Skills and requirements
Candidates should have a Master’s degree in Computer Science or 
equivalent. The ideal candidate has product developement experience 
building dependable, large-scale distributed software systems. In 
addition to outstanding problem-solving and algorithm skills, the 
candidate should be proficient in all areas of software developement.

Technologies 
Knowledge and experience in the following technologies is considered 
a plus: UN*X, Java, networked services (HTTP / REST), NoSQL (e.g., 
Cassandra, MongoDB, Hadoop), search (e.g., Lucene, Solr), distributed 
computing and cloud-based computing. 

(Senior) Software Engineer 

Comoyo is a Telenor subsidiary with offices in Oslo and Trondheim that builds and delivers internet- 
based services to the consumer market. Currently our main focus areas are TV/Film streaming services 
and communication services. Our services will be distributed to millions of users through Telenors 
operators globally. 

We strive for an agile and innovative work environment, where customer experience and scalability is 
the key. www.comoyo.com/careers.

www.saft.is

RÆDDU UM ÞÁ 
ÁHÆTTU SEM FYLGIR 
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
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Móttaka og símavarsla

Verksvið
Símsvörun, móttaka og aðstoð við viðskiptavini
Prentun aðgöngumiða og tengd verkefni
Önnur tilfallandi verkefni

Leitað er að þjónustulunduðum, heiðarlegum, stundví-
sum og ábyrgum einstakling með framúrskarandi hæfni í 
mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að hafa 
hæfni til að vinna undir álagi, góða tölvukunnáttu sem 
og góða íslensku og enskukunnáttu. 
Reynsla af þjónustustörfum er æskileg.
Umsóknarfrestur er til 5. september 2012.

Umsóknir ásamt ferilskrá og
meðmælum sendist á olafur@midi.is. 

Laus staða matráðs við 
leikskólann Reykjakot 

Auglýst er eftir matráði til starfa við leikskólann fyrir 
næsta skólaár. Um er að ræða fullt starf. 

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Reykjakot er um 100 barna leikskóli, staðsettur í kyrrlátu 
íbúðarhverfi og stutt er í fjölbreytta náttúru. 

Upplýsingar um starfið veitir Gyða Vigfúsdóttir leikskóla-
stjóri í síma 566-8606 og 891-6609. 

Umsóknarfrestur er til 1. september og umsóknum skal 
skilað á netfangið rkot@mos.is ásamt upplýsingum um 
menntun og reynslu.

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

Sérkennari óskast til starfa í  
Gerðaskóla í Garði

Óskað er eftir kennara með sérkennaramenntun og/eða reynslu af 
sérkennslu.Mikilvægt er að viðkomandi sé jákvæður, metnaðarfull-
ur, tilbúinn í breytingar og samstarfsfús.  Í Gerðaskóla eru um 200 
nemendur og allar aðstæður til fyrirmyndar, 
Nánari upplýsingar gefa skólastjórnendur í síma 422-7020,  
umsóknir skal senda í netfangið: skarphedinn@gerdaskoli.is 

Laus störf við frystingu 
sjávarafurða. 
Óskum eftir starfsfólki í vinnu á Stokkseyri við 
frystingu á sjávarafurðum. Starfið fellst aðallega  
í vinnu við að mata og losa blokkfrystitæki.  
Miklir tekjumöguleikar fyrir samhentan hóp, 
mikil skorpuvinna og álag. 

Upplýsingar í síma 866 3870. Guðlaugur

Potrzebujemy dobrych pracowników dla 
naszej fabryki ryb. Praca opiera się głównie 
na zabezpieczeniu ryb w zamrażarce bloku. 
Potrzebujemy dobrych pracowników i płacimy 
dobre wynagrodzenie. Ta praca jest idealna 
dla dobrych pracowników zespołu, które chcą 
zarobić więcej wynagrodzenie na podstawie 
porozumienia. Zadzwoń 8663870 Gudlaugur 
(angielski i islandzki).

sími: 511 1144



LAUGARDAGUR  25. ágúst 2012 9

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

Sölu- og markaðsfulltrúi Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is  

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Norræna ferðaskrifstofan óskar eftir að ráða sölu- og markaðsfulltrúa í nýtt 
og spennandi starf. Um tímabundna ráðningu er að ræða til júní 2013 með 
möguleika á framtíðarráðningu. 

Starfssvið:
• Innleiðing á netsölu og markaðssetning á nýrri heimasíðu
• Umsjón með gerð netbæklinga 
• Gerð markaðsáætlana
• Þjónusta og sala til viðskiptavina, bæði einstaklinga og hópa
• Önnur sölu- og markaðstengd verkefni 

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði markaðsmála 
• Reynsla og þekking á markaðs- og kynningarmálum er skilyrði 
• Reynsla af netsölu og gerð bæklinga æskileg 
• Góð tölvukunnátta  
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti 
• Frumkvæði og árangursdrifni 

Norræna ferðaskrifstofan var stofnuð árið 1988 og hefur frá þeim tíma 
verið aðalsöluaðili Smyril-Line hér á landi. Undanfarin ár hefur færst í vöxt 
að ferðaskrifstofan sjái um skipulag ferða erlendra ferðamanna hér á landi 
sem og að skipuleggja ferðir fyrir Íslendinga erlendis. 

Vantar þig vinnu? 

Ég er fertug, gift kona og móðir með hreyfihömlun sem þarfnast 
aðstoðar við flestar athafnir daglegs lífs og óska eftir persónulegri 
aðstoðamanneskju á aldrinum 25-40 ára til starfa. Þeir sem starfa 
hjá mér starfa eftir hugmyndafræðinni um sjálfsstætt líf og stuðla 
þar með að tækifærum mínum til þátttöku í samfélaginu og auka 
lífsgæði mín. 

Æskilegt er að umsækjandi hafi bílpróf þar sem ég hef eigin bíl til 
umráða. Viðkomandi þarf einnig að vera barngóður. Jákvæðni, 
sveigjanleiki og virðing er lykillinn að farsæld í þessu samstarfi. 

Um er að ræða 75% starf í vaktavinnu frá mánudegi til föstudags 
og svo vantar einnig aðra hvora helgi. 

Umsækjandi þarf að geta byrjað strax. 

Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrá ásamt meðmælum má 
senda á netfangið: asdisjenna@simnet.is en einnig er hægt 
að hringja í síma 775-7377.  

 
 

Ásdís Jenna Ástráðsdóttir

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Hjúkrunarheimilið Skógarbær  
félags- og tómstundastarf 

Starfskraftur óskast í félags- og tómstundastarf. 
Óskað eftir einstakling með góða hæfni í mannlegum 
samskiptum, sem hefur gaman af því að starfa með fólki  
og þjónusta í takt við þarfir heimilisfólks Skógarbæjar.

Helstu verkefni: 

Almennt tómstunda- og félagstarf  

Hópastarf á hjúkrunardeildum heimilisins

Í Skógarbæ eru 81 heimilismenn, 3 heilabilunardeildir,  
2 hjúkrunardeildir og 1deild fyrir yngri hjúkrunarsjúklinga.

Nánari upplýsingar veitir:
Björg Óskarsdóttir 
bjorg@skogar.is  Sími: 5102107
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Sérfræðilæknir 
óskast til starfa 
SÁÁ óskar eftir að ráða sérfræðilækni til starfa 
sem fyrst á Sjúkrahúsið Vog Stórhöfða 45.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir í síma: 824 7600 
netfang: thorarinn@saa.is  
sem jafnframt tekur við umóknum.

SJÚKRAHÚSIÐ  
VOGUR

Á skrifstofu Hugvísindasviðs Háskóla Íslands er laust til umsóknar 
starf verkefnastjóra deildar. Verkefnastjóri er tengiliður milli deildar 
og stjórnsýslusviðs og sinnir margvíslegri þjónustu við nemendur og 
kennara, ásamt tilfallandi verkefnum.

Umsóknarfrestur er til og með 3. september 2012.

Nánari upplýsingar veitir Óskar Einarsson rekstrarstjóri 
Hugvísindasviðs; netfang: oe@hi.is; sími: 525-5236. 

Nánar um menntunar- og hæfniskröfur:

www.starfatorg.is
www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið 
af jafnréttisáætlun háskólans. 
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Verkefnastjóri
Hugvísindasvið

Prófarkalesarar
Vanur prófarkalesari óskast til starfa á Fréttablaðinu.  
Um er að ræða hlutastarf og er vinnutíminn síðdegis og á kvöldin.
Prófarkalesari þarf að búa yfir góðri tilfinningu fyrir íslensku máli og óskeikulli stafsetningarkunnáttu.  
Auk þess þarf hann að vera nákvæmur í vinnubrögðum og hafa gott auga fyrir útliti blaðsins.

Próf í íslensku eða málvísindum er æskilegt en ekki skilyrði. 
Starfið gæti til dæmis hentað vel með námi í annarri hvorri þessara greina.

Frekari upplýsingar veitir Kolbrún Ingibergsdóttir, framleiðslustjóri Fréttablaðsins, kolbrun@frettabladid.is. 
Sótt er um á vef 365 miðla, 365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2012. 

Geysir bistro 
Aðalstræti 2

Erum að leita að röskum og metnaðarfullum  
matreiðslumanni  með okkur.

Upplýsingar veitir Anna í s. 517 4300

Sérkennari við Vogaskóla

Vogaskóli óskar eftir að ráða  sérkennara í einhverfudeild 
skólans. Um er að ræða 100% starf

Hæfniskröfur
• Kennarapróf
• Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu með einhverf börn
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hafa góða samstarfsfærni og vera lausnarmiðaður
• Faglegur metnaður
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

Helstu verkefni
• Umsjón með nemendum í einhverfudeild
• Ábyrgð og skipulag á teymisvinnu
• Samvinna við starfsfólk skólans og annað fagfólk

Umsóknarfrestur er til 14. september 2012

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf

Allar frekari upplýsingar gefur skólastjóri Vogaskóla,
Jónína Ólöf Emilsdóttir í síma 411 7373 eða  
netfangið jonina.olof.emilsdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið
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VAKA  
óskar eftir 
starfsfólki

Hæfniskröfur:
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Góð mannleg samskipti.
·  Öguð vinnubrögð.

Dekkjaverkstæði

Áhugasamir geta sótt um með því að senda 
umsókn á starf@vakahf.is

Við úrvinnslu bíla eru öll spilliefni losuð á viður-
kenndan hátt og nothæfir bílapartar teknir úr.

Hæfniskröfur:
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Öguð vinnubrögð.

Úrvinnslu bíla

Við bjóðum:  
· Fjölbreytt verkefni
· Gott starfsumhverfi  
· Vel samkeppnishæf laun

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki 
landsins, nú bæði í Skútuvogi og á Smiðjuvegi.

Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Bón og þvottur

Dekkjaþjónusta VarahlutirBifreiðaverkstæði

Vegna ört stækkandi hóps 
viðskiptavina Vöku óskum við 
eftir starfsmönnum við þjónustu á 
dekkjaverkstæði og í úrvinnslu bíla.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Laus staða

Öldutúnsskóli (555 1546)
Forfallakennari óskast fyrir yngra stig í sex mánuði frá 1. 
október 2012.
Allar upplýsingar gefa skólastjórnendur.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, fyrri störf og 
meðmælendur skulu berast á netföngin erla@oldutunsskoli.is  
valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is
Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2012.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem 
konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjóri Hafnarfjarðar

HjHjá á UmUmhvhvererfisfisststofofnunun n ereru lausust til 
umumsósóknknar starfrf ssérérfrf æðæðinngsg  áá sviðið  lloffts-
lalagsgsmámála og viðskikiptp akerfis með losunnara -
heheimmilldidir grgróðóðurhúh salofttegunda.a.

HeHelslstutu v vererkekefnfni i ststararfsfsmamannnnsisinsns l lútúta a aðað u ummsjójón,n, e eftftirirlilititi oog g utu ana um--
hahaldldii memeð ð lolosuun n grgróðóðururhúhúsalofttegug ndnda a í tetengngslslumum v viðið v viðiðskskipiptatakekerfirfi 
ESE B B með losunarheimildir (EUE -EETS) ogog m meðeð ú útgtgáfáfu,u, h hanandhdhöföfn,n,
frframsasalil  og ógógildingu losunarheimildlda.a  Unnnniðð er meeð ð umumfafangngsmsmikikilil
gagna-a  oog talnnasöfn.n  

ÍtÍtararlelegrgri upupplp ýsý inngagar um starfið,,  hæfnisskröfurr og 
umumu sósóknknararfrf est t erer aað ð finfi na á starfatorg.is og 
wwwwww w.w.w umummmmhvhvverrere fisfififisststofofnunun.n..isiisi /s/stotorfrfrf-i-i-bb-bododi/i/

Loftslagsmál  
 viðskiptakerfi losunarheimilda

Akureyri - Egilsstaðir - Ísafjörður - Mývatn - Patreksfjörður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar
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HEILSUBÚÐ
Óskar að ráða starfskraft með reynslu  

og þekkingu á heilsuvörum.
Leitað er að konu 35 ára eða eldri.  

Þarf að geta hafið störf 1. október nk.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda fyrir  

2. september á netfangið:  
heilsubud@gmail.com

Framreiðslunemar,
matreiðslunemar

og hjálp í sal
Veitingahús Perlunnar leitar að fram-
reiðslunemum og matreiðslunemum

ásamt hjálp í sal. 

Áfengis og  
vímuefnaráðgjafar  
SÁÁ óskar eftir Áfengis og vímuefnaráðgjöfum  
til náms eða starfa. Stúdentspróf æskilegt.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir í síma: 824 7600 
netfang: thorarinn@saa.is  
sem jafnframt tekur við umóknum.

Óskum eftir að ráða Blikksmiði eða menn 
vana blikksmíði.

Verða að geta vaknað á morgnana og unnið 
sjáfstætt. www.blikk.is 

Upplýsingar á staðnum eða í  síma 8247750

KRINGLAN · LAUGAVEGUR · 591 5300 · WWW.SKIFAN.IS

SKÍFAN Í KRINGLUNNI
VERSLUNARSTJÓRI

 
Ef þú telur þig rétta aðilann fyrir starfið þá sendu okkur umsókn á vinna@skifan.is

Skífan í Kringlunni leitar að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi með reynslu af stjórnunar- og 
verslunarstörfum. Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og vera lipur í samskiptum ásamt því 
að hafa ástríðu fyrir kvikmyndum, tónlist og tölvuleikjum. 

Við óskum eftir starfsmanni sem hefur góða þekkingu á netinu og möguleikum þess og er tilbúinn að 
takast á við skemmtileg og krefjandi verkefni sem eru framundan, ásamt því að taka virkan þátt í að 
móta framtíðarstefnu Skífunnar. Starfið felur í sér umsjón og rekstur verslunar okkar í Kringlunni 
ásamt starfsmannahaldi.
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Starfsmenn á heimili 
fyrir fatlað fólk

Starfsmenn óskast til starfa á heimilið við Túngötu 15 – 17 
í Grindavík.   Störfin felast í umönnun, þjálfun og aðstoð 
við unga íbúa heimilisins.  Um er að ræða vaktavinnu í mis-
munandi starfshlutföllum, að lágmarki 50% starf er ætlað 
fagaðila með uppeldismenntun.  Starfsmenn heyra undir 
forstöðumann heimilisins.

Ábyrgðarsvið fagaðila:
• Faglegt starf innan heimilisins
• Umsjón með frekari liðveislu í sveitarfélaginu 

Ábyrgðasvið annarra starfsmanna: 
• Umönnun, þjálfun og aðstoð við íbúa

Hæfniskröfur
• Þroskaþjálfun eða önnur uppeldismenntun sem nýtist í 

starfi (fagaðili)
• Stuðningsfulltrúa- eða félagsliðanám æskilegt
• Reynsla af störfum með fötluðu fólki æskileg
• Góð samskiptahæfni
• Góðir skipuagshæfileikar
• Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.  Karlar 
jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðný Sigfúsdóttir í 
síma 660-7303 og Nökkvi Már Jónsson í síma 420-1100.  
Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil 
skal skilað rafrænt á netfangið nmj@grindavik.is.    
Umsóknarfrestur er til og með 7. september nk.   
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Okkur vantar starfsfólk
Óskum eftir að ráða heiðarlega og trausta 
starfsmenn í steypusögun og kjarnaborun.

Við leitum að fjölhæfum og metnaðar-
fullum einstaklingum sem vilja bætast í hóp 
samhentra starfsmanna Sagtækni.

Allar nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn í 
síma 5674262.

Umsóknir sendist á sagtaekni@sagtaekni.is

Sérkennari við Vogaskóla

Vogaskóli óskar eftir að ráða  sérkennara í námsver skólans. 
Um er að ræða 100% starf

Helstu verkefni
• Umsjón með nemendum í námsveri
• Ábyrgð og skipulag á teymisvinnu
• Samvinna við starfsfólk skólans og annað fagfólk

Hæfniskröfur
• Kennarapróf
• Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu með börnum með 

sérþarfir
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hafa góða samstarfsfærni og vera lausnarmiðaður
• Faglegur metnaður
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

Umsóknarfrestur er til 14. september 2012

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf

Allar frekari upplýsingar gefur skólastjóri Vogaskóla,
Jónína Ólöf Emilsdóttir í síma 411 7373 eða  
netfangið jonina.olof.emilsdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir, starfsmannastjóri,
í síma 525 9803. Umsóknarfrestur er til 3. september 2012 
og eru umsækjendur beðnir að senda umsókn á netfangið: 
anna.jonsdottir@radissonblu.com.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að leggja sig alla fram 
í starfi. Viðkomandi verður að hafa ríka þjónustulund, vera útsjónarsamur, heiðarlegur, hafa 
gott auga fyrir gæðum og vera tilbúin að taka þetta auka skref sem þarf til að gera gestinn 
ánægðan.

Á Radisson BLU Hótel Sögu er starfað  eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju,
þar er sterk liðsheild sem setur mikinn metnað í fagleg vinnubrögð.

SKRÁÐU NAFN ÞITT Á SPJALD SÖGUNNAR

Helstu verkefni:
• Samskipti við gesti

• Innritun og útritun gesta og frágangur reikninga

• Daglegt uppgjör deildar

• Símsvörun 

• Eftirlit og öryggi

Menntun og hæfni:
• Góð þjónustulund

• Stundvísi

• Íslensku og enskukunnátta skilyrði,
 önnur tungumálakunnátta kostur

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

• Mikil samskiptahæfni 

GESTAMÓTTAKA 
Laus eru til umsóknar störf fyrir gestamóttöku á næturvöktum og dagvöktum. 

Helstu verkefni:
• Uppsetning og umsjón með nýju birgða- 
 og sölukerfi

• Innkaup

• Birgðaeftirlit

Menntun og hæfni:
• Viðskiptafræðimenntun eða önnur 
 sambærileg menntun

• Reynsla af birgðarkerfum 

• Mikil þjónustulund og góð samskiptahæfni

• Stundvísi og sveigjanleiki

• Íslensku og enskukunnátta skilyrði

• Öguð og vönduð vinnubrögð

UMSJÓN MEÐ BIRGÐA– OG SÖLUKERFI
Leitað er eftir jákvæðum og talnaglöggum einstaklingi til að halda utan um nýtt birgða- 
og sölukerfi hótelsins ásamt því að sinna innkaupum.

Helstu verkefni:
• Allur daglegur rekstur Grillsins í samvinnu
 við yfirmatreiðslumann

Menntun og hæfni:
• Rík þjónustulund

• Heiðarleiki

• Íslensku og enskukunnátta skilyrði, 
 önnur tungumálakunnátta  kostur

• Sjálfstæði í vinnubrögðum 

• Mikil samskiptahæfni og sveigjanleiki

GRILLIÐ – YFIRFRAMREIÐSLUMAÐUR
Vilt þú komast á toppinn? Leitað er eftir faglærðum framreiðslumanni í fullt starf fyrir
veitingastaðinn Grillið á 8. hæð Hótels Sögu.

Barþjónn - fullt starf
• Vinnutími 12:00-24:00

Morgunfjólur eða morgunherrar - 50% starf
• Vinnutími 07:00-13:00

Þjónar á kvöldvaktir - 50% starf
• Vinnutími 17:00-23:00

Þjónar í veisludeild - aukavinna
• Aðallega kvöld- og helgarvinna

FRAMREIÐSLA
Leitað er eftir þjónustulunduðum og brosmildum starfsmönnum í veitingadeild hótelsins.
Starfsmenn þurfa ennfremur að búa yfir góðri samskiptahæfni, öguðum og vönduðum vinnu-
brögðum. Íslenska og enskukunnátta skilyrði. 

Radisson BLU Saga Hotel  • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland
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Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir 
sérfræðingi í alþjóðamálum í 

stöðu alþjóðaritara. 
Staðan er til eins árs. 

Sjá nánar á starfatorg.is.

Lausar stöður við 
Leirvogstunguskóla

Leikskólakennarar 
Auglýst er eftir leikskólakennurum til starfa við Leirvogstunguskóla 
fyrir næsta skólaár. Um er að ræða tvær 100% stöður. 

Kjör eru skv. samningi Mosfellsbæjar við Félag leikskólakennara.

Til greina kemur að ráða starfsfólk með aðra menntun og reynslu.

Leirvogstunguskóli er um 40 barna leikskóli staðsettur í kyrrlátu 
íbúðarhverfi og stutt er í fjölbreytta náttúru. 

Upplýsingar um störfin veita skólastjórnendur Leirvogstunguskóla, 
Gyða Vigfúsdóttir  í síma 8916609 og Guðrún Björg Pálsdóttir í síma 
5868648. 

Umsóknarfrestur er til 10. september og umsóknum skal skilað 
á netfangið leirvogstunguskoli@mos.is ásamt upplýsingum um 
menntun og reynslu.

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

SAMBAND ÍSLENSKRA  
SVEITARFÉLAGA

Starf sérfræðings í skólamálum 
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir laust til umsóknar  
starf sérfræðings í skólamálum á lögfræði- og velferðarsviði  
sambandsins.

Starf sérfræðings felst m.a. í að starfa ásamt skólamálafulltrúa 
sambandsins og skólamálanefnd að margþættum og síbreytilegum 
verkefnum, sem einkum varða leik-, grunn- og tónlistarskóla, og vinna 
að hagsmunagæslu fyrir hönd sveitarfélaga á þeim sviðum. Á meðal 
verkefna og áherslna eru umsýsla með endurmenntunarsjóðum kennara 
og málefni leikskóla. Gert er ráð fyrir því að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Krafist er háskólaprófs sem nýtist í starfi auk víðtækrar reynslu og 
þekkingar á skólamálum og áhuga á málefnum sveitarfélaga.  Gott 
vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga 
er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli er 
nauðsynleg, sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu 
upplýsinga. Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur 
til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, 
nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæfileika.

Sérfræðingurinn vinnur undir yfirstjórn sviðsstjóra lögfræði- og velferðar-
sviðs sambandsins. Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðs-
stjóri lögfræði- og velferðarsviðs, netfang: gudjon.bragason@samband.
is, eða Magnús Karel Hannesson sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs, 
netfang: magnus.hannesson@samband.is eða í síma 515-4900. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem 
býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn starfsmannahóp og 
skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar. Umsækjendum 
er bent á að frekari upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga 
eru á heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að finna starfs-
mannastefnu sambandsins og starfslýsingu fyrir starfið.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf sérfræðings í skólamálum, 
berist eigi síðar en mánudaginn 10. september 2012 til Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 
Reykjavík, eða í tölvupósti til magnus.hannesson@samband.is. 

SÖLU OG LAGERSTARF
Aðstoðarkona óskast í hálfsdagsstarf + ?, í snyrtivöru-
heildverslun. Starfið felst bæði í tiltekt og pökkun á 
pöntunum, símsvörun og sölu og kynningum á vörum 
fyrirtækisins í smásöluverslunum. Viðkomandi þarf að 
hafa söluhæfileika, vera stundvís og áhugasöm,
með góða framkomu. Reyklaust fyrirtæki.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt “sala og lager”

Laus störf við jarðvinnu og hellulagnir
• Verkamaður og Vélamaður óskast til starfa

Upplýsingar gefur Elvar í síma 866-8125.
Netfang: elvar@gleipnir.is

LAGER - ÚTKEYRSLA
Heildverslun óskar eftir að ráða lagermann. Starfið 
er býsna fjölbreytt og snýr til að mynda að móttöku 
á vörum, tiltekt á pöntunum ásamt útkeyrslu svo 
eitthvað sé nefnt.

Við leitum að samviskusömum einstaklingi með 
góða og vandaða framkomu, er reglusamur og 
hefur metnað til að takast á við krefjandi en jafn-
framt gefandi starf.

Reynsla er æskileg.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsækjendur vinsamlega sendið 

a) Ferilskrá 

b) Mynd 

á póstfangið   lager082012@yahoo.com

Reyklaus vinnustaður.

Starfskraftur óskast á tannlæknastofu
Tannlæknastofan í Glæsibæ óskar eftir að ráða hæfileikaríkan  
og jákvæðan einstakling í fullt starf.

Skilyrði er að viðkomandi hafi góða tölvukunnáttu og sé 
reyklaus. Ennfremur þarf umsækjandi að hafa til að bera 
skipulagshæfileika, frumkvæði, þjónustuvilja, hæfni í mannlegum 
samskiptum og handlægni. Starfið er laust fljótlega. 

Áhugasamir sendi umsókn á puti@puti.is  
merkt „atvinnuumsókn“

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR/
SNYRTIFRÆÐINGAR

40-50% framtíðarstaða laus hjá  
lækningafyrirtæki nú þegar 

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé ekki bundinn öðru starfi svo 
hann geti tekið þátt í skiptimöguleikum. Mjög sjálfstætt reyk-
laust starf m.a. með börn. Ferill sem greinir í tímaröð menntun, 
starfsreynslu og fjarvistir ásamt upplýsingum um tölvureynslu 
(nauðsynleg), persónu- og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers 
vegna hlutastarf henti og meðmælendur auk valupplýsinga svo 
sem veikindaupplýs. óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

 

Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af offsetprentun
og frágangi. Viðkomandi flarf að hafa mjög ríka þjónustu-

lund, góða hæfileika í mannlegum samskiptum 
og getað unnið hratt. 

Í boði er skemmtilegt og fjölbreytt starf í 
fyrsta flokks umhverfi.

Umsóknir sendist á tölvupósti á hlynur@prentun.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Prentun.is / Stafræna prentsmiðjan er 12 ára gamalt fljónustufyrirtæki í fremstu röð í 
prentiðnaði og hefur vaxið ört síðustu ár. Hjá fyrirtækinu starfa nú 8 manns í 

skemmtilegu umhverfi með nýjum og öflugum tækjabúnaði til prentunar.  

PRENTARI
óskast

prentun.is
Stafræna prentsmidjan ehf / Bæjarhraun 22 / 220 Hafnarfi rdi / Sími : 544 2100 / www.prentun. is

MEIRA SKÚBB
FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag
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STAÐA VALLARSTJÓRA HJÁ 
GOLFKLÚBBI NESS – NESKLÚBBNUM

Stjórn Nesklúbbsins óskar eftir að ráða dugmikinn og 
jákvæðan einstakling í starf vallarstjóra á Nesvöllinn.  
Um heilsárs- og framtíðarstarf er að ræða.

Starfið felur í sér yfirumsjón og vinnu við umhirðu golf-
vallarins og nánasta umhverfi hans, vélakosti klúbbsins og 
mannaforráð yfir sumartímann. Viðkomandi aðili kemur 
einnig að rekstraráætlunum klúbbsins og hefur umsjón 
með nýframkvæmdum ásamt vallarnefnd klúbbsins. 

Nesvöllurinn er 9 holu golfvöllur á Seltjarnarnesi og er 
Nesklúbburinn 6. fjölmennasti golfklúbbur landsins með 
um 650 félagsmenn. 

Hæfniskröfur:
- Menntun í golfvallarfræðum 
- Vinnuvélaréttindi
- Hæfni til almenns viðhalds á vélum 
- Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður til að ná 

árangri í starfi

Umsóknir, ásamt ferilskrá, berist til framkvæmdastjóra  
Nesklúbbsins eigi síðar en 7. september á netfangið:  
nkgolf@nkgolf.is eða með pósti:
Nesklúbburinn
Pósthólf 66
172 Seltjarnarnes

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

www.lyfja.is

Atvinnutækifæri hjá Lyfju hf.

Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi í stöðu 
lyfsöluleyfishafa. 

Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar, annast 
daglegan rekstur og umsýslu, sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og 
reglugerðum um lyfsöluleyfi og samkvæmt þeim rekstrarlegu markmiðum sem 
Lyfja setur. Lyfju í Borgarnesi fylgja þrjú útibú: Grundarfjörður, Stykkishólmur 
og Búðardalur. 

Vinnutíminn er frá kl. 10:00 til 18:00 virka daga og annan hvern laugardag 
frá kl. 10:00 til 14:00.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, 
sími 530 3800 eða hallur@lyfja.is

Ráðið verður í stöðuna sem fyrst.

Við leitum að sölu- og afgreiðslufólki í okkar frábæra stafsmannahóp.

Störfin felast í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum í verslun, afgreiðslu á 
kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf 
um val og notkun þeirra. 

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu. 

Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og 
möguleiki á starfsþróun.

Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, söluhæfileika, góða 
tölvukunnáttu og getu til að vinna undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum er 
æskileg og reynsla úr apóteki er kostur.
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Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðar-

fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs 

við framsækið og 

spennandi fyrirtæki.

Lyfsöluleyfishafi Lyfja Borgarnesi

Sölu- og afgreiðslufólk á höfuðborgarsvæðinu

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar, www.lyfja.is og 
hjá starfsmannahaldi í síma 530 3800. Farið verður með allar umsóknir 
og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við jafnt karla
sem konur til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

WWWWWWWWW.ICICELAAND.N ESKIMOS.IS

SKÚSKÚÚTUVTUVTUVTUVOGUOGUOGOG R 1R 111BB
1041040404 RE RE RE REYKJYKJYKJYKJAVÍAVÍAVÍAVÍKKKK

SSS. S. 414414414414 15 1500000000

Eskimos Iceland leitar að orkuríkum starfskrafti til að sinna skipulagi ferða og upplifana 
fyrir erlenda gesti.  
    Við leitum að einstaklingi með ríka þjónustulund sem er tilbúinn að leggja mikið á sig 
og standa undir þeim væntingum og kröfum sem viðskiptavinirnir gera til okkar.  
Viðkomandi þarf að vera skipulagður, hugmyndaríkur, sýna frumkvæði og hafa brennandi 
áhuga á ferðamennsku.

Helstu skilyrði:
   - Einstök þjónustulund, fáguð framkoma og öguð vinnubrögð
   - Mjög góð kunnátta á Word, Excel og Outlook
   - Reiprennandi töluð enska og skrifuð er skilyrði - Öll önnur tungumál eru mikill kostur.

Eskimos Iceland tekur á móti og skipuleggur ferðir og upplifanir fyrir nokkur þúsund 
erlendra gesta á ári. Við leggjum mikla áherslu á klæðskerasniðnar lausnir og vegna 
gríðarlegs fjölda verkefna þurfum við að bæta við teymið okkar.  Hjá okkur er alltaf mikið 
að gera og fyrir réttan aðila býðst fjölbreytt starf í ferðageiranum. 

                                                   Umsókn og starfsferilsskrá sendist á STARF@ESKIMOS.IS 

FERÐASKRIFSTOFA / FRAMTÍÐARSTARF
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LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Við leitum að duglegum og hressum

einstaklingum á aldrinum 18-30 ára.

Um er að ræða dagvaktir  í  Hafnarfirði,

Austurstræti og á Laugavegi.

Einnig kvöld og helgarvaktir á

þessum sömu stöðum.

Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Vinsamlega sendið umsóknir

með mynd á guffa@nammibarinn.is

Nánari uppl: 777-9070
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Öflugir
liðsmenn 
óskast!

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi. Umsóknir berist 
til Sixt rent a car, Fiskislóð 18, 101 Reykjavík eða á 
tölvupóstfangið anton@sixt.is fyrir mánudaginn 3. sept. 
Nánari upplýsingar veitir Anton Smári Rúnarsson.

Sixt rent a car - Fiskislóð  18 - 101 Reykjavík 
540 2222 - www.sixt.is  - sixt@sixt.is

Standsetning bíla 
og þrif 

Starfssvið:

Afgreiðsla / þjónustuver 
í Reykjavík

Starfssvið:

Almennar hæfniskröfur:

Sixt er stærsta bílaleiga Þýskalands, stofnuð 1912, og 
hefur 3500 afgreiðslustaði í yfir 110 löndum. Sixt á Íslandi 
hefur starfsstöðvar í Reykjavík og Keflavík. Fyrirtækið 
hefur verið í miklum vexti undanfarin ár með hátt 
þjónustustig að leiðarljósi.

Sokkabúðin Cobra í Kringlunni óskar eftir að ráða 
þjónustulundaðan, reyklausan einstakling, eldri en 
25 ára í fullt starf og eða hlutastarf. Vinnutími er 
samkomulagsatriði.

Mikilvægt er að fram komi í umsókninni hversu 
mikla vinnu sótt er um, meðmælendur, áhugamál 
og mynd.

Sokkabúðin Cobra leggur metnað sinn í að veita 
frábæra þjónustu og að starfsandinn sé góður  
í fyrirtækinu.

Umsóknarfrestur er 
til 30. ágúst.
Umsóknir sendist á 
ari@leistar.is

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Spennandi störf 
Kennari við Kársnesskóla
Kennari í forföll í Snælandsskóla
Starfsfólk í dægradvöl í Lindaskóla
Skólaliði í dægradvöl í Salaskóla
Skólaliði í dægradvöl í Vatnsendaskóla
Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla
Skólaliði í Vatnsendaskóla
Deildarstjóri í leikskólann Urðarhól
Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára
Leikskólakennari í leikskólann Grænatún
Leikskólakennari í leikskólann Smárahvamm/Kjarr
Matráður í leikskólann Marbakka
Matráður í leikskólann Arnarsmára
Aðstoð í eldhúsi í leikskólann Arnarsmára
Aðstoð í eldhúsi í leikskólann Urðarhól
Sjúkraliði í dagþjálfun fyrir minnissjúka við Roðasali

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 

Bílastjarnan Kar ehf. 
Óskum eftir að ráða bílamálara á verkstæði 
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 Bílamálari eða 
með mikla reynslu í faginu, vera stundvís, samvisku-
samur, geta starfað sjálfstætt.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Guðmundsson í síma 
567 8686 eða helgi@kar.is

Starfslýsing og helstu verkefni
Öll almenn störf í móttöku, inn- og úttékk gesta, bókanir og 
almenn þjónusta við gesti auk bókhaldssvinnu svo sem 
uppgjgjörörii dadagsgsininss oo.þþ.hh. L Lététtt þrþrifif o ogg önönnnurr iviððvikik s semem t tililfafallllaa.

Menntunar- og hæfniskröfur
Æskilegt er að umsækjendur:
- Hafi náð 20 ára aldri.
- Hafi góða tungumálakunnáttu. Íslenska og enska er skilyrði.  
- Þriðja tungumál er kostur.
- Hafi góða tölvuþekkingu. 
- Þekking á Cenium hótelkerfinu er kostur.
- Séu skipulagðir, geti unnið sjálfstætt og hafi ríka þjónustulund.
- Geti unnið undir álagi.
- Reynsla af hótelstörfum kostur

Við erum að leita eftir bæði starfsmanni í fulla vaktavinnu en 
einnig starfskrafti aðra hverja helgi, gæti hentað vel með námi.

BARÓN

FOSSHÓTEL / BARÓNSSTÍGUR 2 / 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 562 3204 / FAX: 552 4425

Aðrar upplýsingar
Vinsamlegast sendið ferilsskrá ásamt mynd á póstfangið
erna@fosshotel.is fyrir 29.ágúst.

Starfsfólk í móttökuk

Í Skagafirði búa um 4.300 manns. 
Samfélagið er fjölskylduvænt og 
þjónusta við íbúa öflug. Atvinnulíf 
er sterkt og fjölbreytt þar sem 
matvælavinnsla hvers konar skipar 
stóran sess í tengslum við fjölbreyttan 
landbúnað og öfluga fiskvinnslu, auk 
þess sem ferðaþjónsta er vaxandi 
atavinnugrein. Menningarlíf er 
blómlegt í héraðinu og sagan við 
hvert fótmál.  Á Sauðárkróki, stærsta 
þéttbýliskjarnanum í Skagafirði, búa 
um 2600 manns.

www.skagafjordur.is

Helstu verkefni:

Menntunar-  og hæfniskröfur:

Sviðsstjóri veitu- og 
framkvæmdasviðs 
Sveitarfélagið Skagafjörður óskar eftir að ráða lausnamiðaðan 
og metnaðarfullan einstakling í starf sviðsstjóra veitu- og 
framkvæmdasviðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 
Um er að ræða nýtt svið hjá sveitarfélaginu.

Umsóknarfrestur

sveitarstjori@skagafjordur.is
www.skagafjordur.is

sveitarstjori@skagafjordur.is
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TANNLÆKNASTOFA
Brosmildur og þjónustulundaður starfskraftur á aldrinum 25 - 45 ára 
óskast í 40 - 50% hlutastarf á tannlæknastofu í Kópavogi. Viðkomandi þarf 
að vera samviskusamur, reyklaus og eiga gott með mannleg samskipti.  
Tölvukunnátta nauðsynleg.
Umsóknir berist til Tannlæknastofan Smárinn,  
Hlíðasmára 14, 201 Kópavogi fyrir 31. ágúst n.k. F.h. Strætó bs. 

er óskað eftir tilboðum frá verktökum í akstur al-
menningsvagna fyrir Samband sveitarfélaga í Eyja-
firði og Þingeyjasýslum: Akureyri – Siglufjörður og 
Akureyri – Húsavík – Þórshöfn. Útboðið er auglýst á 
Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 5.000 kr. frá 
21. ágúst 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

Tilboðum skal skila eigi síðar en: 
Kl. 11:00 þann 5. október 2012 til Eyþings - Sam-
bands sveitarfélaga í Eyjarfirði og Þingeyjarsýslum, 
Strandgötu 29, 600 Akureyri.

12905

Löggildingarnámskeið fyrir 
mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr. 
ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  verður 
haldið í nóvember 2012, ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið 
mun hefjast mánudaginn 5.nóvember 2012. kl. 08:00 – 16.00 
og standa dagana 5.,- 6., 7.,- 8. nóvember 2012 og lýkur með 
prófi laugardaginn 17. nóvember 2012.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til upprifjunar.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- fræðslu-
setri, Skúlatúni 2, Reykjavík eða vefsetrinu www.idan.is. 

 Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt 1) afriti 
af prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði frá iðnaðarráðuneyti 
um réttindi til starfsheitis, 3) vottorði faglegs yfirmanns um 
starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr. laga um mannvirki, eigi síðar 
en föstudaginn 19. október 2012. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun
Skúlagötu 21,
101 Reykjavík.

Skemmtigarðurinn Smáralind 
leitar af starfsmanni í hlutastarf. 
Um er að ræða skemmtilegustu vinnu í heimi !!
Einu kröfurnar eru að vera orðin 20 ára, vera 
skemmtilegur og þjónustulundin þarf að ná út fyrir 
endimörk alheimsins. 
Umsóknir sendist á 
arnar@skemmtigardur.is

Við hendum leiðinlegum umsóknum.
Umsóknafrestur til 31. ágúst.

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Matráður í Arnarsmára

Arnarsmári er 4 deilda skóli og þar eru 94 börn.  
Einkunnarorð skólans eru frumkvæði, vinátta og gleði, 
með sérstaka áherslu á iðkun dyggða. Skólinn fékk 
Grænfánann vorið 2010.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Menntun á sviði matargerðar er æskileg.
Ábyrgur og jákvæður aðili sem á auðvelt með samskipti.

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðeigandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 2. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Brynja Björk Kristjánsdóttir, leikskólastjóri, 
í síma 564 5380 á netfanginu arnarsmari@kopavogur.is

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

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Bygging þjónustuhúss tjaldstæði Laugardal, útboð nr. 12815.

• Laugardalslaug – skápar í búningsklefa, útboð nr. 12911.

• Klór fyrir sundstaði og íþróttamannvirki, útboð nr. 12910.

• Félagsmiðstöð Spönginni 43. Uppsteypa og fullnaðarfrágangur, 
útboð 12853.

Allar nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs  
Reykjavíkurborgar: 
Tilboð óskast í uppsteypu og fullnaðarfrágang fyrir 
byggingu félagsmiðstöðvar í Spönginni 43. Útboð 
nr. 12853
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á kr. 3.000, frá kl. 
9:00 miðvikudaginn 29. ágúst 2012 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.

Opnun tilboða: Föstudaginn 21. september 2012 
kl. 10:00, í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í 
þjónustuver.

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

sími: 511 1144



LAUGARDAGUR  25. ágúst 2012 19

Raunfærnimat  mi›ar a› flví a› meta færni og flekkingu sem vi›-
komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›. A› loknu raunfærnimati fara
flátttakendur í skóla og ljúka flví námi sem eftir stendur til a› út-
skrifast.

Inntökuskilyr›i í raunfærnimat er 5 ára starfsaldur í greininni og
25 ára lífaldur.

Kynningarfundur ver›ur haldinn flri›judaginn 4. september
kl. 17.00 í Skúlatúni 2, 6. hæ›, 105 Reykjavík. Áhugasömum er

bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur í síma 590 6400.

Nánari uppl‡singar um raunfærnimat er a› finna á
http://idan.is/raunfaernimat

e›a senda fyrirspurn á radgjof@idan.is

Hefur flú starfa› vi› blikksmí›i,
rennismí›i, stálsmí›i, vél-

virkjun e›a húsasmí›i í 5 ár
e›a lengur og vilt ljúka námi

í greinunum?

fiá gæti raunfærnimat veri› fyrir flig!

WWW.FULBRIGHT.IS

Fulbright stofnunin auglýsir 
styrki til Bandaríkjanna fyrir 

skólaárið 2013-2014
Námsstyrkir: til að hefja masters- eða doktorsnám

Rannsóknarstyrkur:  til vísinda- og fræðimanns

Cobb Family Fellowship: til framhaldsnáms við 
Miami háskóla

Frank Boas styrkur: til framhaldsnáms í alþjóða-
lögum við lagadeild Harvard háskóla

Frekari upplýsingar um styrkina og umsóknareyðu-
blöð má nálgast á vefsíðunni: www.fulbright.is. 

Skilafrestur allra umsókna er föstudaginn  
19. október 2012 kl. 16:00.

Viltu læra á píanó?
Kenni nemendum á öllum stigum

og á öllum aldri, ungum sem öldnum.

Upplýsingar í síma 696 3993 og senjonas@gmail.com

Jónas Sen

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar, en styrkur 
getur þó ekki numið meira. Ekki eru veittir styrkir vegna 
gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
 Skóla 
 Íþróttahópa
 Tónlistarhópa
 Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

 Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
 Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
 Til þekkingarheimsókna og miðlunar 

 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

   Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar eru á vef Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is og vef NATA www.nata.is 
Umsóknum skal skila á rafrænum umsóknareyðublöðum sem finna má á www.nata.is 

Lokafrestur til að skila umsókn er 10. september 2012
og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir um miðjan október. 

15303 - Fullbúið skrifstofuhúsnæði 
óskast á leigu fyrir 

umboðsmann barna 
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði  fyrir 
umboðsmann barna. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á 
leigu til 5 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er 
krafa um staðsetningu á póst¬númerasvæðinu 101, 103, 105 
eða 108. Til staðar þarf að vera gott aðgengi, næg bílastæði og 
góð tengsl við almenningssamgöngur. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 135 fermetrar og er 
um að ræða hefðbundið skrifstofuhúsnæði. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa 
 www.rikiskaup.is  þriðjudaginn, 21. ágúst, 2012. 

Fyrirspurnir varðandi verkefni 15303 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 24. ágúst 2012, en svarfrestur er til 
og með 28. ágúst 2012. 
  
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og stað-
setning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn 
4. september 2012. 

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS
E! ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS
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SUMARHÚS VIÐ APAVATN

Hafðu samband 
HARALDUR ÓMARSSON
Sölufulltrúi. Sími 845 8286

Glæsilegt sumarhús við Garðars-
braut 18 í göngufæri við Apavatn. 
Rúmgóður ca 100fm afgirtur 
sólpallur er í kringum húsið, heitur 
pottur á palli. Húsið stendur á 
5.000 fm eignarlandi í góðu 
sumarhúsahverfi.

HHHH
H
S

OPIÐ HÚS, SUNNUDAG 26. ÁGÚST 
14:00-16:00

VERÐ 16.9 MILLJ.

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Falleg 2ja herb. 56 fm 
íbúð á neðstu hæð 
í 5 íbúða húsi með 
sérinngangi.
Húsið er byggt árið 
2004 í gömlum stíl, 
sem fellur vel að götumyndinni.
Í íbúðinni er gangur/forstofa, gott baðherbergi með sturtuklefa, 
svefnherbergi með fataskáp, gott vinnueldhús og stofa.

Verð 18,9 millj. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði, 4.15% vextir alls 17,8 
millj.greiðslubyrði á mánuði kr. 71,148
Hákon fasteignasali verður á staðnum sími 898-9396

Lindargata 60, 1 hæð sérinngangur 
Opið hús í dag frá kl. 13.00-14.00

OPIÐ HÚS Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

TIL LEIGU – Askalind 2 – Kópavogur
Til leigu gott 215 fm. skrifstofuhúsnæði með innkeyrsluhurð við Askalind 2 
í Kópavogi. Tilvalið fyrir heildsölur.

TIL LEIGU – Skógarhlíð 12 – Reykjavík
Til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði við Skógarhlíð 12 í Reykjavík, þar sem 
Pricewaterhouse er til húsa. Húsið er allt mjög glæsilegt að innan og utan. Um er að 
ræða jarð hæðina sem er skipt niður í ca. 150 til 300 fm. einingar. 

TIL LEIGU – Vegmúli 2 – Reykjavík – 2. hæð
Til leigu 280 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Vegmúla 2 
í Reykjavík. Eignin er öll nýinnréttuð á glæsilegan hátt.
Upplýsingar gefur Gunnar í síma 693-7310.

Til leigu húsnæði, 910 fm., sérinnréttað fyrir matvælaiðnað við Dugguvog 8 
í Reykjavík, þar sem Esja var áður til húsa. 

TIL LEIGU – Dugguvogur 8 – Reykjavík

Á FALLEGUM ÚTSÝNISSTAÐ Í ÚTHLÍÐ
- SUMARBÚSTAÐUR TIL SÖLU!

Húsið er 51 fm að grunnfleti og ca. 20 fm svefnloft að auki. Stór 
verönd með skjólveggum og heitum potti. Geymsluskúr. Gróin 
lóð með leiktækjum. Stutt í alla þjónustu og náttúruperlur.

Laus strax, innbú og húsgögn fylgja. 
LÆKKAÐ VERÐ - FRÁBÆR KAUP

Hægt að skoða sunnudag 26. ágúst.
Heimilisfang: Guðjónsgata 8, Úthlíð. Verð: 13.900.000

Allar upplýsingar veitir: 
Sveinn Eyland, löggiltur fasteignasali, í síma 690 0820

Iðnaðar- og lagerhúsnæði til 
leigu

Við Smiðjuveg í Kópavogi er til leigu

270 ferm.  nýlegt iðnaðar- og lagerhúsnæði.

Vörurekkar geta fylgt.  

Uppl. í síma 892 1529.

TIL LEIGU VERSLUNAR OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI VIÐ 

NÓATÚN 17

Hafðu samband
KKRISTBERG SNJÓLFSSON Sölufulltrúi
Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.isS

Um er að ræða annars vegar allt 
að 480 fm bjart og gott verslunar-
húsnæði á jarðhæð hentar vel fyrir 
ýmsan rekstur t.d verslunar eða 
veitingarekstur. Hins vegar 340  
fm bjart og gott skrifstofuhúsnæði 
á 3. Hæð auk þessa er möguleiki 
á að fá rúma 100 fm í risi. Næg 
bílastæði við húsið. 

Innrammarinn - Rauðarárstíg
101 Reykjavík
Gott fyrirtæki í eigin húsnæði

Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 18.390.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
RE/MAX Senter kynnir gott fyrirtæki í fullum rekstri með góða vaxtamöguleika. Um er að ræða
einkahlutaf. í eigin húsnæði á besta stað í miðborginni.  Rekstur félagsins er þjónusta og sala tengt
innrömmun og er sérhæfð vinnuaðstaða, tæki og lager. Fyrirtækið er byggt á traustum grunni,
viðskiptasambönd tengd stórum og traustum  viðskiptavinum og sölu og þjónustu til almennings.
Framundan er árstíðab. annatími umfram góða veltu að staðaldri.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra s. 777-2882

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Hafið samband við Þóru

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

7772882

FASTEIGNAEIGENDUR Í GARÐABÆ ATHUGIÐ!!

ERT ÞÚ MEÐ EIGNINA SEM ÉG ER AÐ LEITA EFTIR?

Er með kaupanda að einbýli/rað/parhúsi í Lundum, 
Garðabæ. 
Kröfurnar eru: steinhús - 4 svefnherbergi
Greiðslugeta er 45 milljónir og sveigjanleiki gagnvart 
afhendingartíma

HÚS FYRIR VERSLUN OG ÞJÓNUSTU 
VIÐ FISKISLÓÐ TIL LEIGU EÐA SÖLU

Frábærlega vel staðsett,  
við hliðina á Krónunni við 
Fiskislóð 3.440 fm. nýtt hús.

Skiptist í verslunarhluta í fram-
húsi, alls 1.777 fm. og 1.663 
fm. í aftari hluta hússins, sem 
skipta má í minni einingar, 
sem t.d. henta mjög vel fyrir 
hvers kyns bílaþjónustu.  
Fjöldi bílastæða. Laust fljót-
lega. Sala eða hagstæð leiga.

Save the Children á Íslandi

Straumur
mánudagskvöld kl. 22
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