
Spennandi tækifæri 

til að taka þátt í þróun 

farsímakerfa

Síminn leitar að öflugum sérfræðingi á sviði virðisaukandi þjónustu  

í farsímakerfum. Starfið felur í sér rekstur og þróun skilaboðakerfa Símans  

(SMS, MMS) og rekstur stillingakerfa fyrir SIM kort og handtæki. Auk þess er um 

að ræða rekstur og þróun/forritun á ýmsum tengdum kerfum og nýjum lausnum 

sem tengjast farsímaþjónustu.

Menntun og hæfni:

· Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði

  eða tölvunarfræði

· Reynsla af Java forritun og rekstri Linux 

  netþjóna 

· Reynsla af Python eða PHP æskileg 

· Þekking á uppbyggingu þráðlausra 

  fjarskiptakerfa æskileg

Persónueinkenni:

· Jákvæðni og frumkvæði

· Mikil samskiptalipurð og hæfni til að vinna 

  í hópi 

· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð 

· Heilindi og vinnusemi

Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2013

Fyrirspurnir berist til Halldóru Jónsdóttur (halldoraj@skipti.is).

Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is

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

Ásta Andrésdóttir, sérfræðingur
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DÆMIGERÐUR
SÉRFRÆÐINGUR

Vandvirk

Góður liðsmaður

Utan af landi

Þolinmóð og útsjónarsöm

Framkvæmdastjóri og ráðgjafi

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 

511 1225.  Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir 

og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf, þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.

Félagið Geðhjálp var stofnað 

9. október 1979 og er 

baráttu- og hagsmunasamtök 

einstaklinga sem glíma við 

geðheilbrigðisvandamál, 

aðstandenda þeirra og annarra 

sem láta sig málaflokkinn varða.

Tilgangur félagsins er að vinna 

að geðheilbrigðismálum með 

valdeflingu og með bættan hag 

barna og fullorðinna sem eiga 

við geðheilbrigðisvandamál að 

stríða að leiðarljósi.

Félagið vinnur að tilgangi sínum 

meðal annars með því að sinna 

hagsmunagæslu, að standa vörð 

um mannréttindi og eflingu 

samtakamáttar.

www.gedhjalp.is

Ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Félagið Geðhjálp auglýsir tvær stöður lausar til umsóknar  

Menntunar- og hæfniskröfur

Helstu verkefni

Framkvæmdastjóri Ráðgjafi á sviði geðheilbrigðismála

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík 
er öll almenn þjónusta og 
frábær aðstaða til allrar 
almennrar íþróttaiðkunar.

 
 
Náttúrufegurð er rómuð í 
Vík og nágrenni og sam-
göngur greiðar allt árið.

 
 
Hjallatún er lítið og hlýlegt 
hjúkrunarheimili. Þar 
dvelja 18 heimilismenn í 
12 hjúkrunarrýmum og 6 
dvalarrýmum. 

Lausar stöður í Mýrdalshreppi:
Við Víkurskóla í Vík, sem er sameinaður leik-, grunn-, og tónskóli, er laus til 
umsóknar staða: 

Deildarstjóra leikskóladeildar
•    100 % staða deildarstjóra við leikskóladeild Víkurskóla  er laus til umsóknar  
      frá og með 1. september 2013. 

Laun skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.   
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst nk.
 
Nánari upplýsingar veitir: Ragnhildur Einarsdóttir skólastjóri  
S. 487 1242 eða 845 4270 ragnhildur@vik.is

Við Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hjallatún er laus til umsóknar staða:

Hjúkrunarfræðings/verkefnisstjóra
•    80% staða hjúkrunarfræðings við Hjallatún er laus til umsóknar. Um er að ræða stöðu verkefnisstjóra  
      2 sem vinnur dagvaktir, kvöldvaktir og bakvaktir eftir samkomulagi.

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.  
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst nk. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Nánari upplýsingar veitir: Guðlaug Guðmundsdóttir hjúkrunarforstjóri  
s. 868 181  hjallatun@vik.is

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík

Eftirlitsdýralæknir  
í Suðvesturumdæmi

Matvælastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsdýralækni í  
100% starf á umdæmisskrifstofu stofnunarinnar í Reykjavík.

Helstu verkefni:
• Eftirlitsstörf á sviði matvæla og dýravelferðar
• Inn- og útflutningseftirlit með dýrum
• Heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum
• Samskipti við opinberar stofnanir
• Umsjón með tilteknum málaflokkum á verksviði  
 umdæmisskrifstofunnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun 
• Æskilegt að umsækjandi hafi starfað við opinbert eftirlit
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Konráð Konráðsson, 
héraðsdýralæknir konrad.konradsson@mast.is í síma 530 
4800.  Umsókn ásamt ferilskrá og afriti af prófskírteini skal 
skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss,  
eða í tölvupósti á netfangið starf@mast.is merkt  
„Eftirlitsdýralæknir í Suðvesturumdæmi“. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2013.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfs- 
manna. Sjá nánar um stofnunina á www.mast.is

Prófarkalesarar
 
-Vanir prófarkalesarar óskast til starfa á Fréttablaðinu. 
 
Um er að ræða bæði fullt starf og hlutastarf.
Prófarkalesari þarf að hafa góða tilfinningu fyrir íslensku máli og búa yfir framúrskarandi 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. 
Hlutastarfið gæti til dæmis hentað vel með námi í annarri hvorri þessara greina.

 

Frekari upplýsingar veitir Sæmundur Freyr Árnason, framleiðslustjóri Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.
Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 15. ágúst nk.  Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla – www.365midlar.is.
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Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is
undir starfsumsókn.

Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst nk.
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Menntun og reynsla
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, eða sambærileg menntun
• Reynsla af sambærilegum störfum nauðsynleg
• Góð tölvukunnátta; þekking á SAP tölvukerfinu er kostur, 

færni í Excel er áskilin
• Gott vald á íslensku og ensku er nauðsynlegt
• Þekking á fjarskiptaumhverfi er kostur
 
Persónulegir eiginleikar
• Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð greiningarhæfni
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Míla ehf.  •  Suðurlandsbraut 30  •  Sími 585 6000  •  www.mila.is 
Lífæð samskipta

Míla leitar að öflugum deildar-
stjóra á fjármálasviði

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

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla ehf.  leitar að öflugum og metnaðarfullum 
einstaklingi í starf deildarstjóra hjá fjármálum Mílu. 

Starfið felst fyrst og fremst í tekjueftirliti ásamt því að 
vinna að kostnaðargreiningum, öðrum greiningum og 
fjárhagslegri skýrslugerð. 

Heildverslunin Regalo Ehf
umboðsaðili fyrir 
TIGI & MOROCCANOIL Hárvörur 
auglýsa eftir hárfagmanni til starfa.
Starfið felst í sölu og menntun.

Fyrirspurnir og umsóknir  
sendast á umsoknir@tigi.is til 8 ágúst.

Óskum eftir faglærðum yfirþjóni, framreiðslumönnum og 
þjónanemum. Um er að ræða 100% störf og unnið er á 
vöktum.

Almennar hæfniskröfur

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

YFIRÞJÓNN
FRAMREIÐSLUMENN
OG NEMAR

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

PENNINN - Hallarmúla 4

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Kringlunni

Álfabakka 14b, Mjódd

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir og  
fyrirspurnir á hildurh@penninn.is fyrir 7.ágúst nk.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Um framtíðarstörf er að ræða og er æskilegt 
að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Ert þú frábær?
Innkaupafulltrúi í gjafavöru 

Vefstjóri 

Sölufulltrúi í fyrirtækjaþjónustu
Hæfniskröfur:
• Góð almenn tölvukunnátta,  

þekking á Navision er kostur
 Sjálfstæði í vinnubrögðum
 Jákvæðni og lipurð í  

mannlegum samskiptum 
 Gott vald á ensku, talaðri  

og ritaðri 
Vera frábær

•
• 

•
 

•

Starfssvið: 

• Heimsóknir til viðskiptavina og 

viðhald á viðskiptatengslum

• Myndun nýrra viðskiptatengsla

• Vinnsla tilboða og eftirfylgni

• Samningagerð og viðhald þeirra

• Stofnun og viðhald á tengiliðaskrá

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Reynsla af sölumennsku
• Rík þjónustulund, sjálfstæði  

og sveigjanleiki
• Jákvæðni og lipurð í  

mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta,  

reynsla á Navision er kostur 
• Bílpróf
• Vera frábær

Starfssvið: 
• Samskipti við erlenda og  

innlenda birgja 
Vinnsla pantana, birgðaskráning/
vörunúmeraskráning 
Fylgjast með vöruframboði  
og veltuhraða 
Þjónusta við söludeildir og verslanir 
Vinnur að innkaupaáætlun í  
samvinnu við vörustjóra 
Önnur tilfallandi verkefni

•  

•

•

•

•

Hæfniskröfur:
• Brennandi áhugi á vefmálum

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Geta lesið úr tölulegum  

staðreyndum í vefmælingum

• Hafa markaðslega þekkingu

• Þekking á forritun og reynsla af myn-

dvinnslu er mikill kostur Mjög 

gott vald á íslensku

 Þekking á Navision er kostur 
Vera frábær

 

Starfssvið: 

 Vefstjóri starfar á markaðssviði

·  Umsjón og þróun með innri og ytri vefjum fyrirtækisins

 Stýring og þróun á vildarklúbbi Eymundsson

 Samskipti við aðila sem þjónusta vefi fyrirtækisins

 Stýring og þróun samfélagsmiðla

 Yfirumsjón um vefverslun

 Önnur tilfallandi verkefni

LAUGARDAGUR  27. júlí 2013 3



365 óskar eftir snjöllum 
hugbúnaðarmönnum

365 Miðlar ehf. Skaftahlíð 24 | 105 Reykjavík  | Sími 512 5000 

365 miðlar eru að leita að snjöllum hugbúnaðarmönnum í þróunarteymi 
sem mun umbylta efnisveitu á Netinu eins og hún þekkist í dag.

Sjóðheitur hugbúnaðarmaður
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á java, python, sql, rest/json git og linux.  Góð grundvallar þekking á JS, 
jQuery, CSS og HTML er einnig nauðsynleg.  Ef í þér býr eldmóður og ert að leita þér að starfi þar sem beitt er 
nútímalegum aðferðum við úrlausn verkefna þá bjóðum við upp á vinnustað þar sem þú getur bætt við þekkingu
þína og vaxið sem einstaklingur. 

Við keyrum agile-verklag, og lean startup hugmyndafræðina. Við hugsum eins og frumkvöðlar.

Háskólamenntun í tölvunarfræðum eða sambærileg reynsla ásamt amk. 2 ára reynsla í starfi er skilyrði.

Sérfræðingur í samþættingu kerfa
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á ferlum „Enterprise Serviec Bus“, skeytamiðlurum og hafa reynslu af því að 
samþætta hugbúnaðarkerfi með þessum aðferðum. 
Góð þekking á Java, Rest/Json, http/SOAP og XML er einnig nauðsynleg. Þekking á Mule ESB er einnig mjög 
góður kostur en ekki skilyrði.
Þú munt  taka þátt í þróun þar sem þú þarft að tileinka þér eru hugtök eins og „loose coupling“, „SOA“.  
Við leitum að úrræðagóðum einstaklingi með góða greiningarfærni og sér lausnir í stað vandamála.
Háskólamenntun í tölvunarfræðum eða sambærileg reynsla ásamt amk. 2 ára reynsla í starfi er skilyrði.

 
Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Sótt er um á vef 365 miðla, 365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst nk.

SASAGAGAAAAAA AAAAAAANNAAAAAAA ÖLÖLLLLL

Hæfniskröfur
Reynsla í að selja til fyrirtækja
Hressleiki
Hæfni í mannlegum samskiptum
Áhugi á markaðsmálum
Sjálfstæði
Söluhæfileikar

Áhugasamir sendið umsókn strax á arnithor@birtingur.is
Umsóknarfrestur er til 10 ágúst 2013

STÆRSTA TÍMARITAÚTGÁFUFÉLAG Á ÍSLANDI
RITAÚTTTTGGGGÁFURITTTAÚAÚTTTTGGGÁGÁFUUFÉFÉLLRITAÚTTRRITTTAÚÚÚTTTTTTTTTTTGGGGGGGG
AUGLÝSIR EFTIR AUAUGGUUGGAA GG ÝLÝÝÝLÝLÝÝUUGAAAUAUGLÝÝÝSSSÝÝÝ RRRIIR EFTIR EFTIRTIR

VIÐSKIPTASTJÓRA

Birtíngur útgáfufélag er umfangsmesta tímaritaútgáfa
landsins og er í mikilli sókn. Fyrirtækið gefur út 9
tímarit og ýmis sérrit, en þau eru Gestgjafinn, Hús og
híbýli, Heilsan, Júlía, Mannlíf, Nýtt líf, Sagan öll, Séð
og Heyrt og Vikan. Markmið Birtíngs er að gera lífið
skemmtilegra. Góð árangurstengd laun eru í boði fyrir
réttan aðila.

Íþróttafulltrúi  
og þjálfari

Ungmennafélag Kjalnesinga óskar eftir að ráða drífandi  
og metnaðarfullan einstakling til starfa. Íþróttafulltrúi sér  
um skipulagningu og framkvæmd íþróttastarfs á Kjalarnesi.

Starfssvið:
• Skipulagning á íþróttastarfi félagsins
• Samstarf við önnur félög
• Samstarf við aðrar stofnanir á svæðinu
• Stefnumótun og verkefnastjórnun 
• Forvarnarstarfi
• Þjálfun

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði íþrótta og tómstundamála
• Reynsla er nýtist í starfi æskileg
• Skipulagshæfileikar
• Þjónustulund
• Samviskusemi
• Frumkvæði

Ungmennafélaga Kjalnesinga starfar á Kjalarnesi og hefur 
staðið fyrir öflugu íþróttastarfi fyrir börn á unglinga á svæðinu. 
Síðastliðið ár hefu verið lögð áhersla á einstaklingsíþróttir, 
eins og frjálsar, sund, íþróttafjör fyrir leiksskóla börn og börn á 
yngsta stigi grunnskólans. Félagið starfar í mikilli samvinnu við 
grunnskólann á svæðinu. Í boði er fjölbreytt og skemmtilegt starf  
í fjölbreyttu umhverfi við borgar mörkin.

Umsóknum, ásamt ferilskrá sendist til  
gudrun.formadur@gmail.com fyrir 1. ágúst n.k.
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Framkvæmdastjóri

Nánari upplýsingar um störfin veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 

511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starf þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er 

grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.

HEKLA hf er leiðandi fyrirtæki í 

innflutningi, sölu og þjónustu við 

nýjar og notaðar bifreiðar og hefur 

verið söluhæsta bifreiðaumboðið á 

Íslandi undanfarin ár, með ríflega 

25% markaðshlutdeild á síðasta ári. 

 

HEKLA er með fimm söluumboð 

á Íslandi - á Akureyri, Selfossi, 

Reykjanesbæ, Akranesi og Ísafirði. 

Höfuðstöðvar félagsins eru við 

Laugaveg 170 – 174 í Reykjavík.

Um 120 manns starfa hjá HEKLU 

hf. Félagið er með umboð fyrir 

Volkswagen, Audi, Skoda og 

Mitsubishi og annast þjónustu 

við þessar tegundir. HEKLA hf 

var stofnað árið 1933 af Sigfúsi 

Bjarnasyni. HEKLA fagnar því á 

árinu 80 ára afmæli og hefur verið 

umboðsaðili Volkswagen á Íslandi í 

60 ár.

Nánari upplýsingar á

www.hekla.is

Ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Hekla auglýsir tvær stöður lausar til umsóknar  

Menntunar- og hæfniskröfur

Ábyrgðarsvið

Framkvæmdastjóri þjónustusviðs Framkvæmdastjóri sölusviðs

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskóla

Skólaárið 2013 - 2014

Áslandsskóli (664 5501 leifur@aslandsskoli.is)
  Almenn kennsla á miðstigi
  Skólaliði

Allar upplýsingar veitir skólastjóri, Leifur S. Garðarsson.  
Sjá einnig heimasíðu skólans.

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2013. 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

    Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skrifstofu- og bókhaldsstarf 
í norður Noregi

 Óskum eftir starfskrafti í bókhald 
og almenn skrifstofustörf sem fyrst

Starfssvið:
Færsla bókhalds, almenn skrifstofustörf s.s. launaútreikningur, 
samskipti við birgja/kaupendur og annað tilfallandi.

Hæfniskröfur:
Reynsla og þekking á bókhaldi
Kunnátta í norsku eða öðru norðurlandamáli og ensku
Sjálfstæð vinnubrögð, vandvirkni og snyrtimennska

Vinsamlegast sendið umsóknir fyrir 15. ágúst 2013 á
albert.eggerts@gmail.com eða haraldur.arni@gmail.com

Starfsmenn á 
hjólbarðaverkstæði
Vegna aukinna umsvifa leitum við að starfsfólki á hjólbarðaverkstæðin 
okkar (fólksbíla- og vörubílaverkstæði). Við leitum af starfsmönnum í 
eftirfarandi störf:

Verkstjórn: 
Ef þú ert með mikla reynslu af verkstjórn á hjólbarðaverkstæði og ert vanur 
að selja dekk - þá passar þú vel inn í okkar lið.

Umfelganir: 
Eingöngu sterkir og hressir hjólbarðareynsluboltar koma til greina. Ekki er 
verra að fá aðila sem hafa komist í tæri við vörubíladekk og hafa kraftana.

Smáviðgerðir: 
Ef þú ert bifvélavirki eða með reynslu af bílaviðgerðum, langar í skemmtileg 
verkefni og taka einstaka sinnum í dekk - þá ert þú okkar maður.

Við viljum fá bestu mennina sem hafa áhuga á að taka þátt í að gera 
hjólbarðaverkstæðin okkar enn betri. Við viljum hafa gaman í vinnunni 
og viljum bara hressa menn með góða þjónustulund.

 Ef að þú telur þig uppfylla ofangreint þá sendu okkur umsókn á olafur@benni.is eða 
hringdu í Ólaf í síma 825 2240. Ekki hika og sendu okkur umsókn eða hafðu samband 
fyrir 6. ágúst nk.

Bílabúð Benna - DekkjaverkstæðiNesdekk - Dekk, smur og smáviðgerðir

benni.is
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Sölufulltrúar í söluver 
– 365 miðlar óska eftir öflugum sölufulltrúum.

Við leitum að kátu og skemmtilegu fólki sem kann að spjalla og hefur áhuga á að vinna í lifandi og spennandi umhverfi.  
Um er að ræða hlutastarf. Starfið fellst í sölu á vörum og þjónustum 365

Hæfniskröfur:
• Áhugi á sölumennsku.
• Áhugi á sjónvarpi, snjallsímum, spjaldtölvum og tækni.
• Ábyrgð og heiðarleiki.
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Sjálflærðir sölumenn eru velkomnir.

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á www.365.is. Störf hjá 365, merkt „Söluver“.
Nánari upplýsingar veitir Benedikt Freyr, benediktj@365.is.

Brammer auglýsir starf fyrir  nýútskrifaðan 
einstakling í tæknifræði, verkfræði við starfs-

stöð sína á Reyðarfirði laust til umsóknar. 

Starfslýsing
Brammer leitar að áreiðanlegum, samviskusömum og 
áhugasömum starfsmanni í þjónustu við  álver Alcoa 
Fjarðaáls á Reyðarfirði. Starfið er í Graduate prógrami 
Brammer Group sem snýst um að starfsmaður fái að taka 
á sem flestum þáttum starfsins, þar á meðal að starfa 
á annarri starfsstöð Brammer í 6 mánuði, í Evrópu eða í 
Reykjavík. 

Það sem Brammer bíður:
- alþjóðlegt umhverfi
- samkeppnishæf hlunnindi
- krefjandi og spennandi verkefni

Hæfniskröfur
Við leitum að:
- einstaklingi með tæknifræði- eða verkfræðimentun  
 tengt iðnaði og vélbúnaði
 - einstaklingi með ríka þjónustulund
- einstaklingi með góða tölvukunnáttu
- einstaklingi með góða samskiptafærni á íslensku  
 og ensku

Annað
Þetta er spennandi valkostur hjá fyrirtæki sem vinnur í 
nánu samstarfi við Alcoa Fjarðaál sem og Alcoa Inc. 
Við hvetjum jafnt konur og karla til að sækja um starfið.

Tengiliður Brammer
Fyrirspurnir vegna starfsins má senda til  
Jóhanns Eðvalds Benediktssonar á netfangið  
johann.benediktsson@brammer.biz.

Skilyrði að senda umsókn ásamt ferilskrá á íslensku og 
ensku með pósti á heimilisfangið 
Brammer á Íslandi
B.t. Jóhann Eðvald Benediktsson
Hraun 1
730 Reyðarfjörður
http://www.brammer.is 

Starfshlutfall
Fullt starf. 
Dagsetning ráðningar
Sem fyrst 

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2013

Brammer Group er leiðandi fyrirtæki í Evrópu sem dreifingaraðili á iðnaðar-
rekstrarvöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæða vörur og 
sveigjanlega þjónustu. Þessi framúrskarandi  þjónusta er okkar góða starfsfólki 
fyrst og fremst að þakka. 
Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús staðsett inni á svæði Alcoa Fjarðaáls í 
Reyðarfirði. Brammer sér um innkaup og lagerhald, ásamt tæknilegri ráðgjöf 
fyrir Alcoa Fjarðaál og veitir 24 tíma þjónustu allt árið um kring. Einnig starfrækir 
Brammer verslun í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík. Brammer er ört stækkandi 
fyrirtæki á Íslandi með um 40 starfsmenn.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Umsjón og innra eftirlit með umhverfis- og gæðastjórnunarkerfi, ásamt þróun þess
· Umsjón og eftirlit með starfsstöðvum, lager og útkeyrslu
· Starfsmannatengd vinna með yfirmönnum
· Móttaka, skipulagning og skil á skammtímaverkefnum
· Ýmis verkefni með yfirstjórnendum s.s. þróun vinnuumhverfis, markaðssetning, innkaup, viðhald ofl.

· Háskólamenntun er nýtist í starfi
· Framúrskarandi vald á íslensku í töluðu og rituðu máli
· Gott vald á ensku í töluðu og rituðu máli
· Mjög góð tölvukunnátta, reynsla af Apple og Filemaker kostur
· Reynsla af verkefnastjórnun og/eða rekstri gæðastjórnunarkerfis kostur
· Talnagleggni og auga fyrir smáatriðum
· Geta til að nálgast vandamál sjálfstætt og lausnamiðað

Þjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða gæða- og verkefnastjóra.
Um fullt starf er að ræða.

Gæða- og verkefnastjóri

Gæðabakstur Ömmubakstur ehf auglýsir eftir           
Bakara í 100% starf. 

Starfssvið: 
Bakstur,vöruþróun, 

Hæfniskröfur: 
-Hafa reynslu  
-Stundvísi og reglusemi 
-snyrtilegur  
-Góð skipulagsfærni 
-Góð mannleg samskipti 
 
Umsóknum ásamt ferilskrá skal senda  fyrir 
31.07.2013 
á Villi@gaedabakstur.is 

Gæðabakstur Ömmubakstur ehf auglýsir eftir           
Sölumanni í 50% starf á Akureyri, verður að hafa 
bíl til umráða. 

Starfssvið: 
Sjá um allt sem viðkemur okkar vörum í verslunum 
á Akureyri, áfylling,útkeyrsla og fl.  
 

Hæfniskröfur: 
-Stundvísi og reglusemi 
-Snyrtileg/ur 
-Góð skipulagsfærni 
-Góð mannleg samskipti 
 

Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 31.07.2013 á 
bryndis@gaedabakstur.is 
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Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur auglýsa eftir 
kröftugum einstaklingi til þess að veita tæknideildum 
sveitarfélaganna forstöðu. Leitað er eftir verkfræðingi 
eða tæknifræðingi með mikla reynslu á sviði skipulags- 
og byggingarmála. 
Forstöðumaður Tæknideildar Vesturbyggðar og Tálkna-
fjarðarhrepps hefur yfirumsjón með skipulags-og 
byggingarmálum og öllum verklegum framkvæmdum og 
viðhaldi á vegum sveitarfélaganna. Forstöðumaðurinn 
hefur forystu um faglegan undirbúning við mótun stefnu 
sveitarfélagsins á sviði skipulags- og byggingamála á 
hverjum tíma og er skipulags og byggingarnefndum, 
bæjar-og sveitarstjóra og sveitarstjórnum til ráðgjafar á 
því sviði og sér um að lögum um mannvirki  
nr. 160/2010, skipulagslög nr. 123/2010 og öðrum lögum og 
reglugerðum varðandi byggingarmál í sveitarfélaginu sé 
framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, 
eftirliti með viðhaldi, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, 
gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um 
mannvirki til íbúa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði skipulags- og byggingarmála  
 sbr. 8 gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr. skipulags- 
 laga nr. 123/2010 er skilyrði.
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum,  
 byggingarreglugerð er æskileg.
• Reynsla af stjórnun er æskileg. 
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er  
 æskileg.
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og skipulags- 
 hæfni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og  
 þjónustulund.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
fagfélags og Launanefndar sveitarfélaga.  
Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til 
baejarstjori@vesturbyggd.is. Umsókninni þarf að fylgja 
greinargott yfirlit yfir nám og störf þar sem umsækjandi 
gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til starfans út frá ofan-
greindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir um að 
tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í umsókn sinni.  

Nánari upplýsingar veitir Ásthildur Sturludóttir,  
bæjarstjóri Vesturbyggðar s. 450-2300.
Öllum umsóknum verður svarað

Nánari upplýsingar: 
Á sunnanverðum Vestfjörðum búa ríflega 1300 manns í tveimur 
sveitarfélögum, Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppi. Íbúum hefur 
fjölgað töluvert undanfarin ár og er mikil uppbygging og umsvif í 
sveitarfélögunum. Stærstu byggðakjarnarnir eru: Patreksfjörður, 
Tálknafjörður og Bíldudalur.
Í sveitarfélögunum eru mjög góðir grunnskólar, leikskólar, tónlistar-
skólar og framhaldsdeild Fjölbrautarskóla Snæfellinga. Þrjú nýleg 
íþróttahús eru á svæðinu, tvær sundlaugar og frábær líkamsrækt-
araðstaða. Öflugt íþróttastarf er í sveitarfélögunum sem og menn-
ingar- og tónlistarstarf. Auðvelt er njóta útivistar þar sem ægifögur 
náttúra Vestfjarða er alls staðar innan seilingar, s.s. Rauðasandur, 
Látrabjarg, Ketildalir og Barðaströnd.
Flugfélagið Ernir flýgur alla daga nema laugardaga til Bíldudals 
frá Reykjavík og Breiðafjarðarferjan Baldur fer alla daga nema 
laugardaga yfir vetrartímann frá Stykkishólmi að Brjánslæk en 
tvisvar á dag, alla daga vikunnar yfir sumartímann. Mannlífið er 
gott og íbúarnir eru samstíga um að byggja kröftug, samheldin og 
framsækin sveitarfélög.

Forstöðumaður Tæknideilar  
Vesturbyggðar og  

Tálknafjarðarhrepps 

UN Women er að leita að ungu kraftmiklu fólki  
til að starfa sem götukynnar fyrir samtökin í ágúst. 

Starfið felst í því að kynna starfsemi UN Women með götukynningu  
og bjóða fólki að gerast styrktaraðilar. Um er að ræða hálft starf 
og er unnið eftir hádegi. Starfsmaðurinn þarf að vera opinn, fram-
færinn, áreiðanlegur og vera sjálfstæður í vinnubrögðum. Áhugi og 
þekking á þróunarmálum, jafnréttismálum og málstað UN Women 
er kostur. 

Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn og ferilskrá á  
alfheidur@unwomen.is. Nánari upplýsingar í síma 552-6200.

Vilt þú spennandi og líflegt
starf í ferðaþjónustu?

Bílaleiga AVIS og Budget er ein stærsta bílaleiga í heimi og starfar í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki 
með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks sem 
vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en ánægja starfsfólks og viðskiptavina 
er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is merkt „SOM“. 
Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2013.

Sölu- og markaðsfulltrúi
Helstu verkefni eru umsjón með vefsíðum og samfélagsmiðlum, gerð markaðsefnis,
vöruþróun, þjónusta og sala til hótela og bókunarþjónustufyrirtækja ásamt öðrum 
sölu- og markaðstengdum verkefnum.

Hæfniskröfur:

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sjúkraliði LSH, skilunardeild Reykjavík 201307/050
Deildarlæknar kvennasviðs LSH, sérfræðil. kvenlækn.teymis Reykjavík 201307/049
Sérhæfður starfsmaður sundlaugar LSH, sjúkraþjálfun G Reykjavík 201307/048
Skrifstofumaður LSH, erfða- og sameindalæknisfr.d. Reykjavík 201307/047
Röskur aðili Þjóðgarðurinn á Þingvöllum Þingvellir 201307/046
Eftirlitsdýralæknir í suðvesturumd. Matvælastofnun Reykjavík 201307/045
Skjalastjóri Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201307/044
Starfsfólk Sólvangur Hafnarfjörður 201307/043

  

Við Brekkuskóla er laus er til umsóknar 80-90% staða 
tónmenntakennara skólaárið 2013-2014. 
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Akureyrar-
bæjar www.akureyri.is, þar sem sótt er um rafrænt.
 
Umsóknarfrestur er til 8. ágúst  2013

Brekkuskóli -  
Tónmenntakennari
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HAMRAR hjúkrunarheimili í 
Mosfellsbæ opnar í haust 

 

 

Á hjúkrunarheimilinu eru þrjár tíu manna 
einingar þar sem íbúar hafa allir sér herbergi 
sem þeir útbúa að eigin óskum. Sameiginlegar 
setu- og borðstofur eru fyrir hverja einingu. Á 
heimilinu eru einnig tvö rými fyrir hvíldardvöl. 
Hjúkrunarheimilið tengist þjónustukjarna og 
munu íbúar heimilisins geta nýtt sér þjónustu 
hársnyrti- og fótaaðgerðarstofu. 
 
Eir hjúkrunarheimili mun annast reksturinn og 
ræður starfsfólk sem kemur að starfsemi 
heimilisins og þjónustu við væntanlega íbúa. 
Í starfinu verður lögð áhersla á faglega  
hjúkrunar- og læknisþjónustu ásamt annarri 
þjónustu en allt starfið grundvallast á 
markmiðum Eirar og gildum hjúkrunar sem 
eru: VIRÐINGU, VELLÍÐAN OG VIRKNI. 
 
Óskað er eftir umsóknum í eftirtaldar stöður en 
um er að ræða bæði fullt starf og hlutastarf: 

 Hjúkrunardeildarstjóra, hjúkrunarfræðinga, 
sjúkraliða, félagsliða og starfsmenn í 
umönnun.  

 Starfsmenn íbúaeldhús og ræstingu. 
 Sjúkraþjálfara 

 
Nánari upplýsingar veita: 
Birna Kr. Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar í síma: 522 5700. birna@eir.is  
Jóna H. Magnúsdóttir, verkefnastjóri hjúkrunar og 
mannauðs í síma: 522 5777. jonahm@eir.is  
Ylfa Þorsteinsdóttir, yfirsjúkraþjálfari 
í síma: 522 5745. ylfa@eir.is   
 
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast í afgreiðslu 
Eirar eða senda umsóknir á jonahm@eir.is  
 

  

 Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík 
Sími: 522 5700 

Óskað er eftir starfskrafti í 85%  
vaktavinnu á virkum dögum kvöld og 
dagvaktir og starfsfólki á helgarvaktir. 
 
Starfið felur í sér einstaklingsmiðaðan stuðning við athafnir 
daglegs lifs og heimilishald. 
Vegna sérstakra aðstæðna er eingöngu óskað eftir  
kvenfólki til starfa. 

Hæfniskröfur: 
• Góð almenn menntun 
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð. 
• Hreint sakavottorð skilyrði. 
• Bílpróf. 

Umsóknarfrestur er til  6.ágúst
Umsóknir berist í tölvupósti til Ásdísar Jennu  
asdisjenna@simnet.is 

Upplýsingar gefur Elsa í síma 776-2272  
Ásta Sól ehf. 

- Sölustarf – 
Hársnyrtir óskast í hlutastarf

Heildverslun óskar eftir hársnyrti í hlutastarf sem fyrst.
Starfið felst í að kynna og selja vörur á hárgreiðslustofur. 
Skilyrði er að hafa menntun í hársnyrtiiðn og ekki verra 
að hafa reynslu af sölustarfi.
Góð íslensk- , ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg og 
þarf að sjálfsögðu að hafa bílpróf.
Við leitum að jákvæðum starfsmanni sem getur starfað 
sjálfstætt og hefur mikla þjónustulund.
 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 05.08.2013  
á box@frett.is merkt „Sala - Hársnyrtir“

Okkur vantar kröftuga og skemmtilega 
einstaklinga til starfa á kaffihúsum Kaffitárs 
í Reykjavík.  

Störfin:
Kaffibarþjónar í fullt starf og helgarstörf.

Starfssvið:
Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum, 
veitingum og sölu á úrvalskaffi og 
kaffivörum. 

Hæfniskröfur:
Við leitum að áhugasömum og 
þjónustuljúfum einstaklingum með metnað 
og frumkvæði. Starfsmenn munu fá 
ómetanlega starfsþjálfun og kennslu í fagi 
kaffibarþjónsins.

Umsóknum má skila með tölvupósti á 
starf@kaffitar.is. Frekari upplýsingar veitir 
Lilja Pétursdóttir í síma 420-2722.
Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi.  
Við leggjum áherslu á gæði og ferskleika. Við erum 
skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð og líka 
röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta 
okkar til að koma boðskap Kaffitárs til skila og tengjast 
viðskiptavinum okkar traustum böndum. Við kaupum 
kaffi án krókaleiða til að stuðla að þvi að við fáum 
besta kaffi sem völ er á og að bændurnir fái 
sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

Ás styrktarfélag óskar eftir félagsliða og 
stuðningsfulltrúa til starfa í 100% starf. Vinnutíminn 
er frá 8.30-16.30 og staðsetning er Stjörnugróf 7-9. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem 
fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið 
fólk með fötlun og tekur starfsmaður þátt í fjölbreytt-
um og spennandi verkefnum í samvinnu við góðan 
starfsmannahóp í skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 
414-0560 á virkum dögum. Atvinnumsókn sendist á 
essy@styrktarfelag.is. 
Upplýsingar um félagið má nálgast á heimasíðu 
þess www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

spennandi og fjölbreytt starf
Dagþjónusta 

Líftæknifyrirtækið Zymetech óskar 
eftir að ráða sérfræðing í fullt starf.

Zymetech var stofnað árið 1996 og er leiðandi í 
rann sóknum og þróun á sjávarensímum til nýtingar í 
lækn ingavörur og snyrtivörur.

Leitað er að öflugum einstaklingi í fjölbreytt og 
krefjandi starf þar sem reynir á samskiptahæfni, 
frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.

Helstu verkefni:
Rannsóknir á örveruhemjandi 
eiginleikum þorskatrypsín lausna.
Skýrslugerð í tengslum við 
verkefnið.
Stjórnun og leiðbeining 
aðstoðarmanna. 

Menntun og hæfniskröfur:
Doktorspróf á sviði lífvísinda.
Reynsla af sjálfstæðum 
vinnubrögðum við vísindastörf.
Stjórnunarreynsla er æskileg.
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á 
íslensku og ensku.
Sjálfstæð, nákvæm og vönduð 
vinnubrögð.
Frumkvæði, áhugi og metnaður í 
starfi.
Heiðarleiki og samviskusemi.

Umsóknarfrestur er til og með 15 júlí n.k. 
Reiknað er með að vinna hefjist eins fljótt og auðið er.

Umsókn með ítarlegri ferilskrá, merkt „Sérfræðingur“ 
skal senda rafrænt á zymetech@zymetech.com Farið 
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknum 
er ekki svarað í síma. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Frekari upplýsingar um Zymetech má finna á vefsíðunni 
www.zymetech.com

31. júlí n.k.
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Starf sérkennara og stuðningsfulltrúa  
í Grunnskóla Grindavíkur.

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir eftir sérkennurum og 
stuðningsfulltrúa til starfa á næsta skólaári.  M.a. er um 
að ræða verkefni á elsta stigi og við leitum sérstaklega 
eftir karlmanni í starf stuðningsfulltrúa.

Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta  
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla 
á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í 
skóla og leikskóla. Starfsmenn Grindavíkurbæjar eru um 
170, en bærinn býður upp á alla helstu opinbera þjónustu. 
Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi gildi 
sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru jafnræði, 
jákvæðni, þekking, framsækni og traust.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 450 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur 
er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að 
skapa þannig umhverfi að öllum líði vel og allir læri að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu.  Starfsemin skal 
einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og víðsýni þar sem 
tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.  
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Sjá 
nánar á heimasíðu skólans 
http://www.grindavik.is/grunnskolinn .

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  Umsóknir  skulu berast 
Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 Grindavík eða sendist  
á netfangið halldorakm@grindavik.is fyrir 31. júlí nk.

Nánari upplýsingar veitir  
Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri í síma 660-7330.

Óskað er eftir íþróttakennara til starfa í Krikaskóla.  
Viðkomandi þarf einnig að sjá um sundkennslu. Íþróttakenn-
ari Krikaskóla tekur þátt í starfi með fjölbreyttum aldri barna 
og kemur einnig að öðrum störfum með börnum. Samkomu-
lag er gert við íþróttakennara með heimild í kjarasamningi.  
Um 70% starf er að ræða, hægt er að auka starfshlutfall í 
100% með þátttöku í öðrum verkefnum með börnum. 
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 3. ágúst 2013.

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans 
www.krikaskoli.is/ og senda má inn fyrirspurn og/eða 
umsókn um starf á netfangið krikaskoli[hja]krikaskoli.is

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, 
Þrúður Hjelm (thrudur[hja]krikaskoli.is) eða Ágústa Óladóttir 
sviðstjóri Krikaskóla (agusta[hja]krikaskoli.is) í síma 694-1859.

Staða íþróttakennaraa
við Krikaskóla 
í Mosfellsbæ •  Enskukennari (heil staða) 

    Um er að ræða ensku í 7.-10.bekk

•  Stærðfræðikennari (heil staða)
    Um er að ræða  stærðfræði í 7.-10. bekk

Frekari upplýsingar um störfin veitir  
Þórhildur Elfarsdóttir, skólastjóri Varmárskóla 
s. 8633297 Umsóknir með ferilsskrá sendist 
á netfangið: thorhildur@varmarskoli.is. 

Umsóknarfrestur um störfin er til og með 4. ágúst 2013.
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við KÍ.

Lausar stöður við Varmárskóla 
í Mosfellsbæ haustið 2013

Save the Children á Íslandi
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Auglýst er til sölu Hótel Hellissandur, sem staðsett er við Klettsbúð 9, 
360 Hellissandi.Um er að ræða mjög vandaða hótelbyggingu sem 
byggð var árið 2000. Hótelið er með 20 herbergjum. Hótelið er byggt 
m.t.t. þess að hægt sé að bæta við aukahæð, með því væri hægt að fá 
16 til 20 herbergi til viðbótar. 

-- Glæsilegt hótel til sölu --

Hægt er að skila inn fyrirspurnum á netfangið  
sigurdurhardarson@yahoo.com.

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
Grandagarður 16 

Lóðarframkvæmdir 

Verkið felur m.a. í sér upprif á núverandi yfirborði, 
endurnýjun á regnvatnslögnum, lagningu á 
snjóbræðslu, gerð hellulagðrar gangstéttar ásamt 
ýmsum öðrum yfirborðsfrágangi. 

Umfang verks: 
 Framkvæmdasvæði 1000 m2

 Regnvatnslagnir 150 m 
 Snjóbræðslulagnir 807 m 
 Fræsing 150 m2

 Hellulögn: 405 m2

 Malbikun 160 m2

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu 
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 30. júlí n.k. Gjald fyrir prentuð 
útboðsgögn er 3000 kr. 

Tilboðum skal skila til Hnit verkfræðistofu h.f., 
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík fyrir klukkan 
11:00, þriðjudaginn 27. ágúst 2013. Tilboð verða 
opnuð á sama stað og tíma.

Verklok eru 15. nóvember 2013. 

Framkvæmdastjóri óskast!
Knattspyrnudeild Hvatar á Blönduósi og Ungmenna- 
samband Austur Húnvetninga óska eftir því að ráða 
starfsmann í 100% starf. Starfið felst m.a. í umsjón með 
daglegum rekstri knattspyrnudeildarinnar og ungmenna-
sambandsins ásamt þjálfunarstörfum í knattspyrnu. 

Viðkomandi þarf að vera með reynslu í þjálfun yngri barna 
í knattspyrnu auk reynslu og þekkingu af starfi íþrótta- 
félaga. Starfsmaðurinn þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Allar nánari upplýsingar og umsóknir berist til Auðuns 
Steins á netfangið ass@huni.is / sími 848-0037 eða Hilmars 
Þórs á netfangið heidarbraut9@internet.is /sími 693-4760. 
Umsóknarfrestur er til 1. ágúst n.k.

Knattspyrnudeild Hvatar og 
Ungmennasamband Austur Húnvetninga

Útboð HA1-01

Hafnarlína 1 – 132 kV jarðstrengur
Jarðvinna og lagning

Ægissíða - Höfn

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og lagningu 132 kV 
háspennustrengs við Höfn í Hornafirði samkvæmt  útboðs-
gögnum  HA1-01.

Verkið felur í sér lagningu 132 kV háspennustrengs frá 
endastæðu á Ægissíðu, skammt norðan Hafnar í Hornafirði, 
að díselstöð RARIK við Krosseyjarveg á Höfn í Hornafirði, 
alls um 1.5 km.

Helstu verkliðir eru:
• Gröftur og fleygun lagnaskurðar, lagning háspennu- 

strengs og fjarskiptarörs, söndun, lagning aðvörunar-
borða, fylling, jöfnun og frágangur yfirborðs; 1.5 km.  

• Flutningur strengja á keflum frá Geithálsi að verkstað. 

Verkinu skal að fullu lokið 1. nóvember 2013.

Væntanlegum bjóðendum er bent á að kynna sér grunn- 
kröfur Landsnets til birgja sem finna má á heimasíðu 
fyrirtækisins, www.landsnet.is.

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 
112 Reykjavík frá og með mánudeginum 29. júlí 2013.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 14. ágúst 2013 þar 
sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín

TIL SÖLU                      

Höfum fengið til sölu verslun í 88 fermetra  
leiguhúsnæði á góðum stað við Laugaveginn. 

Lager og starfsmanna-
aðstaða í kjallara. 

Bjart og skemmtilegt rými 
sem býður upp á góða  
sýningarglugga að 
götunni.

Verslunin sérhæfir sig í 
sölu á íslenskri  hönnun.

Innifalið í kaupverði er 
allt sem þarf til reksturs; 
innréttingar, kassakerfi, 
skuldlaust félag og nafn 
með Facebook- og  
heimasíðu.

Lager fæst keyptur sérstaklega ef um semst.

Verð: 4.900.000 kr

Laugavegur/verslun
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Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  53,5 millj.

Úlfarsbraut
parhús

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

• Glæsilegt 210,5 fm parhús
• Aukaíbúð á fyrstu hæð 
• Glæsilegt útsýni
• Hellulögð innkeyrsla

Reykjavík113 R

Guðríðarstígur; 2062m²

Glæsileg skrifstofubygging sem er nýlega innréttuð til leigu 
og afhendingar strax.  Húsnæðið getur leigst í minni einin-
gum eða allt frá 300m² upp í 2.062m².  Aðkoma að tveimur 
hæðum, næg bílastæði.  Húsnæðið er innréttað á smekkle-
gan hátt með glerveggjum, niðurteknum loftum. Loftræstik-
erfi. Mötuneyti og fullbúið eldhús á staðnum, auk starfsman-
naaðstöðu (sturtur ofl.).  Sjón er sögu ríkari, pantið skoðun 
hjá sölumönnum okkar. Leiguverð: Tilboð.

Lyngháls; 1962m²

Nánast heil húseign til leigu í einingum eða heilu lagi. 
Laus strax.  Mjög vel útbúið skrifstofuhúsnæði sem er um 
650m² að grunnfleti með fallegu útsýni. Móttaka, mötuneyti, 
öflugar tölvulagnir, góð blanda af lokuðum skrifstofum, 
fundarherbergjum og opnum rýmum.  Hagstætt verð, hafið 
samband og kynnið ykkur málið.

Ármúli; 3.384m²

Gott skrifstofuhúsnæði á áberandi stað miðsvæðis í Rey-
kjavík með góðri aðkomu og nægum bílastæðum. Húsið er 
á þremur hæðum, í 2 álmum alls 3.384 m2 að stærð, með 
lyftu og getur leigst í heilu lagi, eða einingum.  Á jarðhæð 
er bæði móttaka og fullbúið eldhús/mötuneyti sem nýtist 
einnig sem 160 manna fyrirlestrarsalur.  Húsnæðið býður 
upp á ýmsar möguleika á stærðum, grunnflötur álma er ca. 
560m² og 400m², en í dag er húsið innréttað að mestu sem 
opið rými með fundarherbergi á hverri hæð, auk þess eru 
nokkrar lokaðar skrifstofur. Fáið allar nánari upplýsingar og 
teikningar hjá sölumönnum okkar. Leiguverð: Tilboð.

Grensásvegur; 1158m²
 

Gott 1.558,9 m² fullinnréttað skrifstofuhúsnæði á þremur 
hæðum í lyftuhúsi á eftirsóttum stað miðsvæðis í Reykjavík. 
Laust. Grunnflötur er um 600m². Á 2. og 3.hæð er 1.166m² 
opið skrifstofurými, fundarherbergi og kaffiaðstaða á hvorri 
hæð.  Fjórða hæðin er minni en þar mötuneyti fyrir 40-50 
manns með fullbúnu eldhúsi ásamt stóru fundarsölum með 
svölum og útsýni. Leiguverð: tilboð.  

Áhugasamir hafið 
samband við 
sölumenn okkar. 
Sími 511 2900

Gott skrifstofuhúsnæði
til leigu í Reykjavík

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Sumarbústaður – Öndverðanes

Nú um helgina verður til sýnis fallegur 51,3 fm sumar-
bústaður við Öndverðanes 66  (Húshólsbraut 3.)  Húsið 
stendur á 5.000 fm vel gróinni leigulóð og skiptist  í 
Forstofu, baðherbergi, tvö svefnherbergi, eldhús og stofu.  
Bústaðurinn var byggður 1992 en var innréttaður  árið 
2006-2007.  Öll gólf eru flísalögð og með gólfhita  
(þrjár mottur).     
 
Hafið samband við Elías s: 777-5454 til að fá að skoða.   
Verð 13,9 m.

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

Efstasund 5, Hraunborgir - 801 Selfoss

Fallegt og vandað sumarhús til sölu!. 
Um er að ræða 66 fm. sumarhús í Hraunborgum 
í Grímsnesi. Hitaveita, stór pallur, gróin lóð, stutt 
í golfvelli. Húsið er norskt innflutt RC hús með 
fallegum frönskum gluggum sem setja hlýlegan 
og persónulegan svip á húsið. Verð: 16,9 m.
Upplýsingar gefur Óskar Bergsson, sölufulltrúi 
í síma 895 9120 og oskar@fasttorg.is

Sigurður
Gunnlaugsson 

lögg. fasteignasali

Óskar 
Bergsson 

sölufulltrúi
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Sunnubraut 35 – Kópavogi  Náttúruperla við sjávarsíðuna

Glæsilegt og mjög vel skipulagt einbýlishús á góðri sjávarlóð við Sunnubraut í Kópavogi 
samt. 274,5 fm m. bílskúr. Húsið er talsvert endurnýjað og staðsetning er ein sú besta á 
höfuðborgarsvæðinu. Allt að fimm svefnherbergi og þrjár stofur. Einstakt sjávarútsýni. 
Sólskáli og 70 fm harðviðarverandir til suðurs ásamt heitum potti. V.91,0 Millj. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 29.júlí frá kl. 17:00 – 18:00 

OPIÐ HÚS 

mánudag

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veita:

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.
helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Vinalegur Sumarbústaður  
í Elífsdal, Kjós

Verð  8,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag 28. júlí 13:00 - 15:00

Vinalegt 39,8 fm sumarhúsVinalegt 39,8 fm suma

Rafmagn, kalt vatn og hitakútur

Lóðin er mjög gróin

Lítið gróðurhús er á lóðinni

Hverfið er lokað með hliði 

40 mín. fjarlægð frá borginni

Fallegt útsýni

Eigandi tekur á mótiEi di k á ó i
gestum, hringja í síma

821 4645 við komu.

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

27. júlí 2013  LAUGARDAGUR12


