
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og öflugan stjórnanda í stöðu sviðsstjóra 
Umhverfis og framkvæmda. Sviðsstjóri heyrir undir bæjarstjóra.

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. ágúst. 

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir  
hæfni viðkomandi í starfið.

Með vísan í jafnréttisstefnu  
Hafnarfjarðarbæjar eru konur  
jafnt sem karlar hvattar til að 
sækja um starfið.

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

Starfssvið
• Ábyrgð á stjórnun, rekstri og þjónustu sviðsins 
• Ábyrgð á samræmingu verkefna og vinnulags sviðsins 
• Ábyrgð á miðlun upplýsinga og eftirfylgni ákvarðana  
   Umhverfis- og framkvæmdaráðs
• Ábyrgð á stefnumótun og frumkvæði að þróun nýjunga  
   í þeim málaflokkum sem falla undir sviðið
• Ábyrgð og umsjón með upplýsingagjöf og skýrslugerð
• Sviðsstjóri situr í framkvæmdastjórn Hafnarfjarðarbæjar

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði, viðskiptafræði eða önnur 
    sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Framhaldsmenntun æskileg
• Þekking og reynsla af stjórnun, fjármálum, framkvæmdum og rekstri
• Menntun og/eða reynsla af umhverfismálum er kostur
 • Rík samstarfs- og samskiptahæfni og þjónustulund
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri 
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg

Sviðsstjóri

Undir Umhverfis- og framkvæmdasvið heyrir Fasteignafélag Hafnarfjarðar, umhverfis- og 
hönnunardeild, vatnsveita og fráveita. Umhverfis- og framkvæmdasvið annast verkefni er snúa 
að mannvirkjagerð, eignarekstri, veitustarfsemi, umhverfismálum, sorphirðu, umferðarmálum og 
málefnum sem falla undir stjórn Sorpu bs. og stjórn Strætó bs.  

Meginhlutverk sviðsstjóra er að hafa yfirstjórn og bera ábyrgð á allri starfsemi sem heyrir undir sviðið, 
hafa yfirsýn yfir heildarverkefni og tryggja framgang þjónustu sviðsins við íbúa og atvinnulíf.

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til  
og með 20. ágúst nk.  

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði  
 • Faggilding í innri endurskoðun er kostur
 • Jákvæðni og rík þjónustulund
 • Metnaður til að ná árangri í starfi
 • Skipulagshæfni, frumkvæði og vönduð vinnubrögð

Starfs- og ábyrgðarsvið
 • Innri endurskoðun 
 • Ráðgjöf til viðskiptavina
 • Önnur tilfallandi störf  

Starfsmenn á endurskoðunarsvið 

Innri endurskoðandi

Starfs- og ábyrgðarsvið 
• Ytri endurskoðun
• Reikningsskil og skattframtalsgerð
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Önnur tilfallandi störf 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði
• Ástundun í meistaranámi í reikningsskilum og endurskoðun  
   er góður kostur  
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni og vönduð vinnubrögð 

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja-, skatta- og 
lögfræðiráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti 
sjálfstæðra fyrirtækja. Fyrirtækið er þekkingarfyrirtæki sem aðstoðar viðskiptavini við að auka verðmæti, 
stjórna áhættu og bæta árangur. Gildi PwC eru fagmennska, þekking og samvinna.

PwC á Íslandi ætlar að bæta við starfsmannahópinn vegna aukinna umsvifa.  
Störfin krefjast þekkingar og reynslu á fjölmörgum sviðum. Fagmennska, metnaður  
og starfsgleði einkennir starfsmannahóp PwC. Fyrirtækið býður starfsmönnum 
starfsþróun og tækifæri bæði hér heima og erlendis. 

Fleiri verkefni kalla á aukinn mannskap 

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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GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is

ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTAR. 

Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki 
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf  eru framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

VerSlunarstjóri
öflugur liðsmaður ÓSkast til að taka að sér 
verslunarstjórn í einni af verslunum ÚTILÍFS

Hæfniskröfur:

  (til dæmis verslunarstjórn frá Bifröst).

Umsóknir og frestur:

ítarlegri ferilskrá til Harðar Magnússonar, 
hordur@utilif.is fyrir 19. ágúst.

Starfið felst í stjórnun á líflegum vinnustað þar sem allt byggist 
á ánægjulegri upplifun allra viðskiptavina. Verslunarstjóri þarf því 
að vera skipulagður, samviskusamur, heiðarlegur, jákvæður, lipur 
í mannlegum samskiptum og þjónustulundaður.
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Laus störf í leikskólum hjá  
Skólum ehf

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefn- 
unni og leggja ríka áherslu á heilsueflingu, 
jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag 
þar sem samvinna og gleði ríkir. Því leitum við að 
samstarfsfólki sem: 

• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir 
 leikskólans 
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og  
 umhyggjusömum samskiptum 
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun 
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram  
 um að velja sér jákvæð viðhorf í dagsins önn. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Ungbarnaleikskólinn Ársól  
í Reykjavík

Auglýsir eftir: 

• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% stöðu 

Ungbarnaleikskólinn Ársól er 2ja deilda leikskóli 
með 48 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Berglind Grétarsdóttir leikskólastjóri,  
sími 563-7730.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
http://www.leikskolinn.is/arsol/

Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi

Auglýsir eftir:

• Þroskaþjálfa eða leikskólakennara í 100% stöðu  
 eða hlutastarf
• Deildarstjóra í 100% stöðu
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% stöðu.

Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með 
um 120 börn.

 

Nánari upplýsingar veitir:
Bjarney K. Hlöðversdóttir, skólastjóri,  
í síma 570-4940.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólar Skóla eru:
Hamravellir Hafnarfirði, Háaleiti Ásbrú

Reykjanesbæ, Kór Kópavogi, Krókur Grindavík og
Ungbarnaleikskólinn Ársól Reykjavík.

Óskað er eftir starfsmanni á rafhjólaverkstæði. Helstu verkefni  
eru viðhald og viðgerðir á hjólum ásamt samsetningu á nýjum  
rafhjólum.Um er að ræða fullt starf mán. – fös. kl. 8:00 – 16:00. 
Gerðar eru kröfur um að umsækjandi sé bæði stundvís og 
reyklaus. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
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Sérvöruverslun í miðbænum óskar 
eftir starfskrafti frá kl. 13-18.

Upplýsingar í síma 823 4095
Verkefnisstjóri

Reykjavíkurborg auglýsir lausa stöðu verkefnisstjóra á skrifstofu þjónustu og reksturs -  upplýsingatæknideild. Skrifstofan  
skiptist í þrjár deildir, þjónustudeild, skjaladeild og upplýsingatæknideild. Verkefnastjóri mun vinna með skrifstofustjóra  
upplýsingatæknideildar að ýmsum úrbótaverkefnum í deildinni, en deildin hefur yfirumsjón með upplýsingatæknimálum  
Reykjavíkurborgar. Starfið er fjölbreytt og felur í sér mikil samskipti við bæði  innlenda og erlenda aðila.  
Um er að ræða tímabundna ráðningu til 12 mánaða með möguleika á framlengingu.

Skrifstofa þjónustu og reksturs

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

Helstu verkefni:
• Umsjón og eftirfylgni umbóta- og breytingarverkefna 
• Umsjón með gerð rekstrarhandbókar
• Útfærsla, uppsetning, undirbúningur og eftirfylgni 
 breytingaráætlunar deildarinnar
• Vinnsla samanburðar- og viðmiðunarskýrslna

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun er nýtist í starfi, framhaldsmenntun
• Yfirgripsmikil þekking á upplýsingakerfum og upplýsinga- 

tækni. Viðkomandi þarf að þekkja helstu hugtök, virkni, 
samspil og uppbyggingu í upplýsingatækni. Reynsla af 
rekstri og/eða högun upplýsingakerfa æskileg

• Góð ensku og íslenskukunnátta bæði skrifleg og munnleg.
• Þekking á verkefnastjórnun og/eða breytingastjórnun
• Góð tök á töflureiknum og/eða verkefnisstjórnunarhug-

búnaði
• Góð tök á ritvinnslu og framsetningu efnis á tölvutæku sniði
• Drifkraftur, frumkvæði og metnaður
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2013

Umsækjendum er bent á að sækja um starfið á heimasíðu borgarinnar www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starfið veitir Óskar J. Sandholt (oskar.j.sandholt@reykjavik.is) í síma 4 11 11 11
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Upplýsingatækni
Borgun leitar að öflugum sérfræðingum á Upplýsingatæknisvið

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á www.borgun.is.  
Nánari upplýsingar um störfin veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 1561.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst nk.

Helstu verkefni: 

Þátttaka í innleiðingu tölvukerfis

Uppbygging þekkingar á kerfi  
og kortaviðskiptum

Greining á viðskiptaþörfum

Skipulagning og umsjón með 
prófunum

Tengiliður Upplýsingatækni sviðs  
við Viðskiptasvið Borgunar

Samskipti við erlenda birgja  
og samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist  
í starfi

Áhugi og góður skilningur  
á tæknimálum

Góð enskukunnátta í töluðu  
og rituðu máli

Hæfni í mannlegum samskiptum og 
reynsla af teymisvinnu

Sjálfstæði, skipulagshæfileikar  
og frumkvæði í starfi

Helstu verkefni: 

Þátttaka í innleiðingu tölvukerfis

Uppbygging þekkingar á innviðum 
kerfisins og skilum þess við  
önnur kerfi

Aðlögun kerfisins að þörfum 
Borgunar

Undirbúningur og framkvæmd  
á uppfærslum kerfisins

Samskipti við erlenda birgja  
og samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í tölvunarfræði, 
kerfisfræði eða sambærileg 
menntun

Reynsla af Oracle umhverfi, SQL, 
PL/SQL, Java, JavaScript, SQL 
Server og .NET

Góð enskukunnátta í töluðu  
og rituðu máli

Hæfni í mannlegum samskiptum  
og reynsla af teymisvinnu

Sjálfstæði, skipulagshæfileikar  
og frumkvæði í starfi

Sérfræðingur - Business Analyst Sérfræðingur - Technical Expert 
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Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum 
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni 

í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á  
vandkvæða.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á 
trausti@sparnadur.is

Rafvirki óskast!
Við leitum að vönum 

rafvirkja til framtíðarstarfa.

Síðumúli 34 • 108 Reykjavík • Sími 553 5600 
www.rafsol.is • rafsol@rafsol.is

Áhugasamir sendi inn umsóknir 
á netfangið rafsol@rafsol.is

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn. 
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og 
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með 
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum 
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum 
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í 
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og 
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á 
netfangið; ida@sjaland.is Einnig er hægt að sækja um á 
verfslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ staðsettur 
í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi. 
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll 
aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari

Önnur 
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi

Jákvæðni og gleði

Ertu leikskólakennari? 
Og langar að verða 
deildarstjóri?

Laus er til umsóknar  
staða deildarstjóra.

Enn fremur eru lausar stöður fyrir  
leikskólakennara og starfsfólki með  

aðra uppeldismenntun eða reynslu af starfi.

Sjáland er einkarekinn leikskóli sem starfar eftir  
Fjölvísistefnunni með áherslu á sjálfstæði og  
styrkleika hvers og eins. Enn fremur vinnur hann  
með áherslu á græn gildi og umhverfismennt.

Nánari upplýsingar veitir Sara Hrund Finnbogadóttir  
mannauðsstjóri í síma 578-1220 eða á netfangið; 
sarahrund@sjaland.is 

Umsóknarfrestur er til 16. ágúst n.k.

www.gardabaer.is

Heimilið Sigurhæð
Forstöðuþroskaþjálfi

Heimilið Krókamýri
Starfsfólk á heimili fyrir fatlað fólk

Íþróttamiðstöðvar í Garðabæ
Starfsfólk í vaktavinnu

Hofsstaðaskóli
Skólaliðar
Leiðbeinendur í tómstundaheimili

Flataskóli
Skólaliði
Umsjónarmaður tómstundaheimilis
Leiðbeinendur í tómstundaheimili

Sjálandsskóli
Kennari á miðstigi
Sérkennari
Þroskaþjálfi

Álftanesskóli
Leiðbeinendur í tómstundaheimilinu  

  Frístund
Heimilisfræðikennari

Leikskólinn Akrar
Leikskólakennarar

Leikskólinn Bæjarból
Sérkennslustjóri

Hjúkrunarheimilið Ísafold
Hjúkrunarfræðingar
Starfsfóllk í aðhlynningu og ræstingar

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is
 

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
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Linux sérfræðingur

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) hjá Intellecta í 
síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 19 ágúst nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá.

Starfssvið

Við leitum að öflugum og sjálfstæðum einstaklingi sem þrífst í krefjandi Linux umhverfi.                 
Lögð er rík áhersla á áreiðanleika og vönduð vinnubrögð. Áhugavert tækifæri í boði.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur

Ritari í umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (Helga@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 26. 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.

Ráðuneytið fer með mál er varða m.a. 
náttúruvernd, friðlýsingar, veiðistjórn, 
mengunarvarnir, loftslagsmál, líffræðilega 
fjölbreytni, skógrækt, landgræðslu, 
skipulagsmál og fræðslu á sviði umhverfis-
mála.Starfsmenn umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytisins eru 40 og skiptist starfsemi 
þess í fjórar skrifstofur: skrifstofu 
landgæða, skrifstofu hafs, vatns og 
loftslags, skrifstofu umhverfis og skipulags 
og skrifstofu fjármála og rekstrar. Nánari 
upplýsingar um ráðuneytið má finna á                          
www.umhverfisraduneyti.is

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir að ráða starfsmann í starf ritara fyrir sameiginleg 
verkefni á skrifstofu landgæða og skrifstofu hafs, vatns og loftslags.  

UMHVERFIS- OG AUÐLINDARÁÐUNEYTIÐ

Samkvæmt jafnréttisstefnu Stjórnarráðsins eru 
konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.   

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Helstu verkefni

Almenn skrifstofu- og ritarastörf 
Skráning, afgreiðsla erinda og frágangur skjala
Önnur verkefni sem heyra undir ritara hverju sinni

Menntunar- og hæfniskröfur

Stúdentspróf er skilyrði, háskólapróf er æskilegt
Nákvæm vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Góð íslensku- og almenn tölvukunnátta (ritvinnsla)
Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund
Góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og kunnátta í 
norðurlandamáli er æskileg

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður - Mývatn
Patreksfjörður - Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Sjá nánari upplýsingar  
um Umhverfisstofnun á  
umhverfisstofnun.is

Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með 
áhuga á umhverfisvottun og hvernig fjölga 
megi Svansvottuðum fyrirtækjum á Íslandi. 

Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sér-
fræðinga, þar sem áhersla er lögð á opin sam-
skipti, þverfaglega vinnu, erlent samstarf og 
möguleika á að hafa áhrif á þróun starfs.

Helstu verkefni sérfræðingsins tengjast aðallega 
rekstri á umhverfismerkinu Svaninum. Í því felst 
m.a. ýmis konar kynning á Svaninum, meðferð 
umsókna, samskipti við leyfishafa og framkvæmd 
eftirlits.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur 
til þess er að finna á starfatorg.is og umhverfis-
stofnun.is/storf-i-bodi/

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á net-

fangið umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2013
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Helstu verkefni og ábyrgð
 » Skipuleggja fjölbreytta hjúkrun kvenna m.a. fyrir og 
eftir aðgerðir og bera ábyrgð á störfum samkvæmt 
starfslýsingu

 » Vinna að þróunar- og gæðaverkefnum sem stuðla að 
faglegri uppbyggingu á deildinni

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Faglegur metnaður í starfi
 » Góð hæfni í mannlegum samskiptum

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.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2013. 
 » Starfshlutfall er 60-80%
 » Störfin veitast frá 1. október 2013 eða eftir samkomulagi. 
 » Upplýsingar veitir Hrund Magnúsdóttir, deildarstjóri, 
hrundmag@landspitali.is, sími 825 3752.

Laus eru til umsóknar störf hjúkrunarfræðinga við 
kvenlækningadeild 21A. 

Deildin, sem er 24 rúma, er í senn dagdeild og sólar-
hringslegudeild fyrir konur með bráða kvensjúkdóma og 
konur sem þurfa skurðaðgerð vegna góðkynja eða illkynja 
sjúkdóma í grindarholi og brjóstum. 

Leitað er eftir áhugasömum hjúkrunarfræðingum um 
hjúkrun kvenna og fjölskyldna þeirra. 

Viðkomandi þarf að hafa sterka faglega sýn og hafa 
áhuga á að taka þátt í faglegri uppbyggingu á deildinni. 
Umsækjendur verða að geta tekið allar vaktir og hafið störf 
sem fyrst eða frá 1. október 2013.

KVENLÆKNINGADEILD
Hjúkrunarfræðingar

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Að veita einstaklingshæfða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning 
til sjúklinga með langt gengna sjúkdóma og aðstandenda 
þeirra.

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Góð samskiptahæfni
 » Faglegur metnaður 

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.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2013. 
 » Starfshlutfall er 50-100%, unnið er í vaktarvinnu og er 
vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði.

 » Starfið veitist frá 1. október 2013 eða eftir samkomulagi. 
 » Upplýsingar veita Dóra Halldórsdóttir,  deildarstjóri, 
dorahal@landspitali.is, sími 543 6604 og Þórdís 
Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, thoring@landspitali.is, 
sími 825 5480.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við líknardeildina 
í Kópavogi frá og með 1. október 2013 eða eftir sam-
komulagi. 

Á deildinni eru 12 legurými, öflug dagdeild og á næstu 
vikum verða opnuð fjögur 5 daga pláss. Starfsemin er 
byggð á hugmyndafræði líknarmeðferðar. Áhersla er lögð 
á fjölskylduhjúkrun og teymisvinnu. Starfið er fjölbreytt og 
krefjandi. Boðið er upp á fræðslu og starfsaðlögun með 
reyndum hjúkrunarfræðingum.

LÍKNARDEILD
Hjúkrunarfræðingar

Lausar stöður í Foldaskóla

Eftirfarandi stöður er lausar í Foldaskóla 
skólaárið 2013-2014.

• Umsjónarkennari í 7. bekk
• Sérkennari á unglingastigi
• Ráðgjafi við fardeild ( 78% starf til eins árs)
• Þrjár 70% stöður stuðningsfulltrúa í einhverfudeild og á  
 unglingastigi.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heima-
síðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

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

Í MAÍ VORU SKRÁÐ

Í SKJALASAFN ANR

Skjalasafnið er miðpunkturinn í atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytinu. Öll mál eiga þar upphaf og endi, allir starfsmenn 
ráðuneytisins koma við sögu og skjalasafnið gegnir 
lykilhlutverki í samskiptum við aðila utan ráðuneytisins.

Hér eru því ótal tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling  
til að leiða framúrskarandi skjalasafn til enn frekari sigra.

Nánari upplýsingar um starfið og helstu menntunar- og hæfniskröfur er að finna á starfatorg.is 

og á vefsvæði ráðuneytisins atvinnuvegaraduneyti.is/raduneyti/laus-storf/

Umsjón með ráðningu hefur Guðrún Gísladóttir, skrifstofustjóri innri þjónustu og rekstrar 

gudrun.gisladottir@anr.is. Umsóknum skal skila inn á postur@anr.is. Með umsókn skal 

fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf  þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst nk. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað  

þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

 Tækifæri til að láta að sér kveða

 Faglega spennandi 

 Ábyrgð

 Skemmtilegur vinnustaður
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Óskað er eftir framkvæmdastjóra  
listahátíðarinnar Listar án landamæra  
sem haldin er árlega, að vori.

Starfið er fjölbreytt og skapandi og er starfshlutfall 
breytilegt yfir árið. Starf framkvæmdastjóra felur m.a. 
í sér skipulagningu og mótun dagskrár, sýningarstjórn, 
fjáröflun, kynningarmál og framkvæmd hátíðarinnar. 

Umsækjendur mega gjarnan hafa: Þekkingu og áhuga 
á málefnum fatlaðs fólks, listrænan  bakgrunn, góða 
samskiptahæfni, ríkt frumkvæði, metnað, sveigjanleika og 
reynslu af skipulagningu og fjármögnun viðburða. 
 
Umsóknir sendist á netfangið:  
listanlandamaera@gmail.com til og með 19. ágúst.

Frekari upplýsingar fást í síma 691-8756, www.listin.is 
eða listanlandamaera@gmail.com
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Upplýsingar veita:
Rannveig Jóna Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 21. ágúst nk.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar 
starfsferilskrár og kynningarbréf á 
ensku og íslensku, þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
settur fram rökstuðningur fyrir hæfni  
viðkomandi í umræddu starfi. 

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

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

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. Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að 
þakka góðu starfsfólki.

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús 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.

Brammer leitar að starfsmönnum í innkaup, vörustjórnun og sölu á 
starfsstöð fyrirtækisins í Reykjavík.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af innkaupum og vörustjórnun
 • Góð greiningarhæfni
 • Góð samskiptafærni á íslensku og ensku
 • Mjög góð tölvu- og enskukunnátta
 • Þekking á rekstrarvörum í iðnaði
 • Áhugi á teymisvinnu

Helstu verkefni
 • Innkaup, vörustjórnun og sala á vörum 
 • Samskipti við innlenda og erlenda birgja
 • Eftirlit með framlegð og veltuhraða 
 • Greiningar og ferlavinna
 • Samskipti við vörustjóra
• Svörun fyrirspurna og eftirlit með birgðastöðu 
   og veltuhraða í samstarfi við yfirmann

Brammer leitar að starfsmanni á starfsstöð 
fyrirtækisins á Grundartanga

Innkaupafulltrúi

Tæknilegur ráðgjafi

Óskað er eftir vélaverkfræðingi eða einstaklingi með sambærilega menntun. Starfið felst í tæknilegri ráðgjöf um viðhald og 
endurnýjun véla og tækja með það að markmiði að leita hagkvæmustu leiða í innkaupum. Mikilvægt er að viðkomandi sé 
lausnamiðaður og eigi gott með að vinna í hóp og deila upplýsingum. Markmiðið er að finna lausnir sem draga úr kostnaði 
viðskiptavina fyrirtækisins, en tæknilegur ráðgjafi vinnur náið með stjórnendum og sölumönnum þess. 

Helstu verkefni
• Samskipti við viðskiptavini
• Viðhalda tengslum við viðskiptavini Brammer
• Fylgja eftir söluverkefnum
• Vinna að tæknilegum lausnum með viðskiptavinum
• Finna leiðir til að spara viðskiptavinum kostnað
• Halda utan um skráningar á sparnaði og þeim 
   verkefnum sem tengjast honum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í vélaverkfræði
• Þekking og reynsla af vélum og tækjum skilyrði
• Þekking og reynsla af rafmagni, loftþrýstingsfræði og vökvafræði kostur
• Reynsla úr iðnfyrirtækjum og/eða framleiðslufyrirtækjum kostur
• Góð almenn tölvukunnátta, s.s. í Excel
• Góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hugmyndaauðgi og frumkvæði
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Ás styrktarfélag óskar eftir þroskaþjálfa 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 fjölbreyttum og 
spennandi verkefnum í samvinnu við góðan starfsmanna- 
hóp í skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Upplýsingar veitir Valgerður Unnarsdóttir í síma 414-0540 á 
virkum dögum. 

Atvinnumsókn sendist á valgerdur@styrktarfelag.is. 

Upplýsingar um félagið má nálgast á heimasíðu þess 
www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

spennandi og fjölbreytt starf við dagþjónustu
Þroskaþjálfar

Seltjarnarnesbær

Laus störf

Leikskóli Seltjarnarness  
auglýsir eftir leikskólakennurum 
og leiðbeinendum til starfa með 

yngri börnum skólans 

Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrar-
eining með um 195 börnum.  
Leikskólinn starfar í þremur starfstöðvum. 

Á Seltjarnarnesi er lögð rík áhersla á metnaðarfullt 
leikskólastarf þar sem velferð og hagur barna er hafður 
að leiðarljósi og að skólastarf í bænum standist ávallt 
samanburð við það sem best er hverju sinni. 

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

Nánari upplýsingar veita Soffía Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri soffia@nesid.is og Anna Harðardóttir 
aðstoðarleikskólastjóri annaha@nesid.is í síma  
5959-280/290

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2013.

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

 www.seltjarnarnes.is

Ert þú með rétta 
talandann?
Söluráðgjafar
óskast.

Við bjóðum

• Góð laun fyrir góða söluráðgjafa
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Skemmtilegan starfsanda

Í boði er fullt starf sem og hlutafstarf.

Menntun og hæfniskröfur

• Farsæl reynsla af sölu er skilyrði
• Brennandi áhugi á sölu er skilyrði
• Sannfæringarkraftur og hæfni í mannlegum samskiptum               
   eru nauðsynleg
• Keppnisskap og metnaður til að ná árangri í starfi
• Almenn tölvufærni
• Frumkvæði, drifkraftur og skipulagshæfni eru skilyrði
• 20 ára og eldri

Starf söluráðgjafa er 
fyrir árangursdrifna 
einstaklinga með 
reynslu af sölustörfum. 

Starfið felst í að fjölga 
nýjum viðskiptavinum 
Tals. 

Söluráðgjafar Tals 
leggja áherslu á að 
veita faglega ráðgjöf 
í samræmi við 
fjarskiptaþarfir 
viðskiptavina. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Vinsamlegast fyllið út umsókn um starfið og látið ferilskrá 
fylgja á www.tal.is/atvinna

Frekari upplýsingar um starfið veita:

Arthúr Vilhelm Jóhannesson 
forstöðumaður sölusviðs í síma 445 1646 
eða á arthur@tal.is 

Hrafnhildur Aradóttir 
verkefnastjóri á sölusviði í síma 445 1766 
eða á hrafnhildura@tal.is

Um er að ræða fullt starf og unnið er á 12 tíma vöktum.
Starfið felst m.a. í símsvörun, móttöku viðskiptavina og 
almennri afgreiðslu.

Leitað er eftir einstaklingi sem er gæddur þjónustulund
og er lipur í mannlegum samskiptum.

Góð íslensku- og enskukunnátta.
Snyrtimennska og stundvísi.

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

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

STARFSMAÐUR
Í RÁÐSTEFNUMÓTTÖKU

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

sími: 511 1144
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Lausar stöður á Skagaströnd
Grunnskólakennara vantar í 100% stöðu við Höfðaskóla 
einnig leitar leikskólinn Barnaból eftir leikskólakennara

Allar helstu upplýsingar um skólastarfið má sjá á heima-
síðum skólanna, http://hofdaskoli.skagastrond.is  og   
http://www.leikskolinn.is/barnabol 

Barnvænt umhverfi, gott samstarfsfólk og lág húsaleiga!

Nánari upplýsingar veita Hildur Ingólfsdóttir grunnskóla-
stjóri, vs. 452 2800, gsm 849 0370 og Þórunn Bernódusdóttir 
leikskólastjóri vs. 452 2706. 

Hægt er að senda umsóknir á netföngin 
hofdaskoli@skagastrond.is  og barnabol@skagastrond.is 

Umsóknarfrestur er til 16. ágúst.

Laus staða við Súðavíkurskóla
Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við Ísafjarðardjúp, og er kauptúnið 
Súðavík við Álftafjörð þéttbýlasti hluti hreppsins. Hreppurinn skartar 
einstaklega fallegri og ósnortinni náttúru og er veðursæld mikil. Einungis 
er 10 mínútna akstur á Ísafjarðarflugvöll og tekur um 40 mínútur að fljúga 
til Reykjavíkur.Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið. Skólinn er einsetinn 
með fámennum aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og 
góðri vinnuaðstöðu. Leikskólinn er gjaldfrjáls í 6 tíma eða frá 8:00 til 14:00.

Vegna óviðráðanlegra orsaka er laus staða umsjónarkennara 
á unglingastigi. Um er að ræða almenna kennslu í íslensku, 
stærðfræði, náttúrufræði, uppl-og tæknimennt, lífsleikni og 
ensku í 8.-9.-10.bekk og íþróttir á öllum  
skólastigum.  Unnið er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar 
og lögð er áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kenns-
luhætti, einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og 
samvinnu starfsmanna. Súðavíkurskóli samanstendur af 
þremur skólagerðum þ.e. grunn- leik- og tónlistarskóla. 
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ  
og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.  
 
Umsóknarfrestur er til 14.ágúst n.k. meðmæli óskast með 
umsókn. Nánari upplýsingar veitir 
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í gsm: 893-4985, 
annalind@sudavik.is

Grunnskóli Raufarhafnar  
auglýsir eftir kennurum

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og leikskóli 
með 13 nemendur þar sem Uppbyggingarstefnan er höfð að 
leiðarljósi. Skólinn nýtur mikils stuðning frá samfélaginu og 
leggjum við áherlsu á samvinnu sem og jákvæðni.

Við leitum að áhugasömum, fjölhæfum og jákvæðum kennara 
í bekkjarkennslu á yngsta stigi þar sem þekking á byjrenda- 
læsi er mikilvæg. Um fullt starf er að ræða.

Einnig leitum við að íþróttakennara sem og list-og verkgreina- 
kennara í hlutastarf en möguleiki er á fullu starfi. 

Upplýsingar veitir Frida Elisabeth Jörgensen skólastjóri  
í síma 694-9063 og frida@raufarhofn.is

Umsóknarfrestur er til 21. ágúst 2013.

Lausar kennarastöður við 
grunnskóla Norðurþings:

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu 
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Hópkaup er fyrirtæki sem vinnur að því að auka viðskipti 

samstarfsaðila sinna með vinsælustu tilboðsaðferð heimsins 

í dag og er Hópkaup stærsta fyrirtækið á sínum vettvangi á 

Íslandi. Vilt þú vera í sigurliðinu?

Áhugasamir sendi umsókn strax á umsokn@hopkaup.is.

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst

Hæfniskröfur:

Hressleiki

Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugi á markaðsmálum

Sjálfstæði

Söluhæfileikar

Suðurlandsbraut 22 - 108 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030í krafti fjöldans

Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Við getum kennt þér að selja, en við getum ekki kennt þér að vera hress.
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Hópkaup auglýsir eftir 
viðskiptastjóra
Hópkaup auglýsir eftir 
viðskiptastjóra
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Ég er fertug kona búsett í Mosfellsbæ og stunda nám í fötlunarfræði 
við Háskóla Íslands. Ég er hreyfihömluð kona og þarf aðstoð við  
ýmsar athafnir daglegs lífs. Er að leita að aðstoðarkonum á aldrinum 
20 - 45 ára í hlutastarf (40 - 60%) um dag, kvöld og helgar. Starfið 
felst í að vera persónuleg aðstoðarkona og byggir á hugmynda-
fræðinni um sjálfstætt líf, sem má kynna sér á heimasíðu NPA  
miðstöðvarinnar, www.npa.is.
 
Mikilvægt er að umsækjandi sé reyklaus og hafi bílpróf. Umsækjandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Fyrirspurnir og umsókn ásamt 
ferilskrá og meðmælendum sendist á  
netfangið www.npastarf@gmail.com fyrir 19. ágúst 2013.

Aðstoðarkonur óskast í hlutastarf!

Öldutúnsskóli í Hafnarfirði auglýsir eftir:
 
 • Umsjónarkennara á yngsta stig.
 • Kennara í námsver á unglingastigi.
 
Upplýsingar um störfin gefur Valdimar Víðisson, 
skólastjóri, í síma 664-5898 eða í gegnum netfangið 
valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is
 
Umsóknarfrestur til 19. ágúst.
 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
störfin.
 

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði.
 

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jarðvísindadeild Háskóla Íslands
er ein sex deilda Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.

Við deildina stunda um 250 stúdentar 
nám í jarðfræði, jarðeðlisfræði og 
jarðefnafræði.

Jarðvísindastofnun er faglega og 
fjárhagslega sjálfstæð stofnun innan 
Raunvísindastofnunar Háskólans.

Markmið Jarðvísindastofnunar er að 
vera metnaðarfull alþjóðleg 
rannsóknastofnun á sviði jarðvísinda.

 

VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ
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Akademísk störf í jarðvísindum við 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 
Háskóla Íslands

Sjá nánar um störfin
á starfatorg.is
og hi.is/laus_storf.

Þrjú störf kennara við Jarðvísindadeild og starf 
fræðimanns við Jarðvísindastofnun Háskólans

Lektor í jarðefnafræði
Tilgangur starfsins er að efla rannsóknir og kennslu í jarðefnafræði og 
tengist það meistaranámi á sviði endurnýjanlegrar orku við Verkfræði- og 
náttúruvísindasvið. Starfið er sett á fót með stuðningi Landsvirkjunar.
Lektorinn mun kenna á grunn- og framhaldsstigi auk þess að stunda rannsóknir 
í jarðefnafræði, meðal annars á sviði jarðhita. Umsækjendur skulu hafa lokið 
doktorsprófi í jarðefnafræði.

Lektor í jarðfræði
Starfið er hluti af eflingu grunnrannsókna og kennslu í jarðvísindum og er 
styrkt af Aldarafmælissjóði Háskóla Íslands. Lektorinn mun kenna á sviði 
almennrar jarðfræði á grunn- og framhaldsstigi ásamt því að stunda rannsóknir 
í jarðfræði. Æskilegt er að lektorinn hafi sérþekkingu á einu eða fleiri eftirtaldra 
sviða: Höggunar og jarðhniks, jarðlagafræði, bergfræði og/eða steindafræði. 
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í jarðfræði.

Dósent við Jarðvísindadeild 
Fræðimaður við Jarðvísindastofnun 
– hafeðlisfræði og hafefnafræði
Um er að ræða tvö akademísk störf á sviði haffræði sem laus eru til umsóknar, 
annað við Jarðvísindadeild og hitt við Jarðvísindastofnun. Verður annað starfið 
á sviði hafefnafræði og hitt á sviði hafeðlisfræði. Störfin eru þáttur í eflingu 
rannsókna og kennslu í haffræði. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi 
í hafefnafræði, hafeðlisfræði eða skyldum greinum og sýnt fram á árangur í 
rannsóknum á fagsviði sínu að loknu doktorsprófi. 

Umsóknarfrestur er til 1. september 2013
Nánari upplýsingar um störfin veita Magnús Tumi Guðmundsson forseti 
Jarðvísindadeildar, mtg@hi.is og Þóra Árnadóttir formaður stjórnar 
Jarðvísindastofnunar, thora1@hi.is, sími: 525 4800.
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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

Kerhólsskóli, leik- og grunnskóli

Umsjónakennari 3-4 bekk,  
verkmenntakennari og leikskólakennari 

óskast til starfa.

Starfsmenn óskast í stöðu leikskólakennara, verkmennta- 
kennara og umsjónakennari í 3-4 bekk  frá og með næsta 
skólaári. Staða verkmenntakennara og umsjónakennara eru 
til eins árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Starfshlutföll er 90 - 100% og umsækjendur þurfa að hafa 
grunn – og/eða leikskólakennaramenntun. Fáist ekki grunn – 
og/eða leikskólakennari verða ráðnir inn starfsmenn í stöðu 
leiðbeinanda.

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með heildar-
fjölda 50 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 8. bekk. Skólinn 
er Grænfánaskóli og leggur áherslur á einstaklingsmiðað 
nám, umhverfismennt- og náttúrufræði, útikennslu, list- og 
verkgreinar.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila 
berist til skólastjóra ekki síðar en mánudaginn 12. ágúst nk.
Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri í síma 482-2617, 
863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is; 
Heimasíða skólans: http:/www.kerholsskoli.is
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Markaðs- og  
menningarfulltrúi

Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan 
einstakling til starfa. Megin viðfangsefnið er stefnumörkun  
í kynningar- og markaðsmálum, upplýsinga- og almanna- 
tengslum -, ferða- og menningarmálum  sem og á sviði 
atvinnumála.
Markaðs- og menningarfulltrúi  starfar undir stjórn deildar- 
stjóra stjórnsýslu og fjármála.

1. Helstu verkefni.
 1.1. Kynningar og markaðsmál
 Umsjón og skipulagning á kynningar- og markaðs-  
 málum sveitarfélagsins.
 Annast samskipti við fjölmiðla.
 Stefnumótun í upplýsingamálum í samráði við   
 stjórnendur.
 Umsjón með heimasíðu bæjarfélagsins.
 Móttaka gesta og skipulagningu ráðstefna og funda.
 Skipulagningu viðburða í samstarfi við stjórnendur.
 Veitir ráðgjöf í málaflokkum sem tengjast starfinu. 
 1.2. Upplýsingamál og almannatengsl
 Sér um fréttir af vettvangi sveitarfélagsins og miðlun  
 þeirra til fjölmiðla.
 Umsjón með gerð kynningarefnis og auglýsinga á   
 vegum sveitarfélagsins.
 Aflar upplýsinga sem tengjast starfinu og vinnur úr  
 þeim.
 Veitir upplýsingar til aðila sem tengjast starfinu.
 1.3. Menningarmál
 Umsjón með menningartengdum viðburðum   
 á vegum sveitarfélagsins og stýrir verkefnum sem   
 varða samræmingu og samþættingu á milli stofnana.  
 Fjallabyggðar á sviði menningar.
 Tengist þáttum í rekstri náttúrurgripasafns, listaverka- 
 safns, bókasafns og menningarhúss. 
 Kemur að undirbúningi funda og samvinnu við menn- 
 ingarnefnd í samráði við yfirmann.
 1.4. Atvinnu- og ferðamál
 Er til ráðgjafar vegna eflingar atvinnulífs, þ.m.t.   
 eflingu ferðamannaiðnaðar.
 Tengist þáttum í rekstri upplýsingamiðstöðva ferða- 
 mála og tjaldsvæða.
 Kemur að undirbúningi funda og samvinnu við   
 atvinnu- og ferðamálanefnd í samráði við yfirmann.
 1.5. Teymisvinna
 Starfar náið með starfsmönnum á sinni deild.
 Stýrir verkefnum eftir ákvörðun yfirmanns.
 1.6. Samskipti
 Við aðila sem vinna að markaðs- og ferðamálum.
 Við aðila vegna upplýsingamála- og almannatengsla.
 Við aðila sem tengjast ferða- og menningarmálum.
 Við aðila á sviði atvinnumála.
 Við ráðuneyti og aðra opinberra aðila.
 Við aðila og gesti sem og erlenda aðila sem tengjast  
 starfinu.
 1.7. Önnur verkefni
 Verkefnastjórnun í tilfallandi verkefnum.
 Önnur verkefni sem yfirmaður felur honum.
2. Hæfni og samstarfsmarkmið
 2.1. Menntun þekking og reynsla
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Reynsla af markaðs- og kynningarmálum.
 Þekking á ferða- og menningarmálum.
 Reynsla og/eða þekking á atvinnumálum.
 Þekking á stefnumótun og hópavinnu.
 Góð málakunnátta.
 Þekking á fundarstjórnun. 
 Þakking á helstu upplýsingakerfum.
 Þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg.
 2.2. Hæfni  
 Skipulags- og samskiptahæfileikar.
 Sjálfstæði í vinnubrögðum.
 Hæfni í mennlegum samskiptum.

Markaðs- upplýsinga og menningarfulltrúi heyrir undir 
deildarstjóra stjórnsýslu og fjármála Fjallabyggðar sem 
ber ábyrgð á innleiðingu breytinga sem standa yfir og eru 
framundan. Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. 
sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.  
Starfshlutfall er 100%.

Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar 
að Gránugötu 24, Siglufirði 580 eða Ólafsvegi 4,  
Ólafsfirði 625, eigi síðar en föstudaginn 16. ágúst 2013.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Þór Ólafsson, 
deildarstjóri stjórnsýslu- og fjármála,  
netfang olafur@fjallabyggd.is  sími 464 -9100  
eða Sigurður Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri ,  
netfang sigurdur@fjallabyggd.is .

Verkefnisstjóri Jafnréttisskóla Reykjavíkur

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf verkefnisstjóra Jafnréttisskóla Reykjavíkur laust til umsóknar. Leitað 
er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi til að koma á fót og leiða starfið. Markmið Jafnréttisskólans er að efla jafnréttis-
starf í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar, sbr. aðalnámskrár leik- og grunnskóla, 23. grein laga nr. 10/2008 um jafna 
stöðu og rétt kvenna og karla sem og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Verkefnisstjóri mun starfa á fagskrifstofu  skóla- 
og frístundasviðs Reykjavíkurborgar í samstarfi við Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar.  Næsti yfirmaður verkefnsstjóra 
Jafnréttisskólans er skrifstofustjóri á fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðeigandi stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst  nk. 

Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á starfsumsóknavef Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf  
Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir skrifstofustjóri og Ragnheiður E. Stefánsdóttir mannauðsráðgjafi 
í síma 4111111. 

Helstu verkefni:
• Að skapa vettvang og leiðir fyrir jafnréttis- og kynjafræðslu  
 í skóla- og frístundastarfi í anda laga og mannréttinda -  
 stefnu borgarinnar.
• Veita ráðgjöf, fræðslu og stuðning til starfsmanna í leik-  
 skólum, grunnskólum og frístundamiðstöðvum um  
 jafnréttisfræðslu.
• Taka þátt í miðlægri stefnumótun á skóla- og frístundasviði     
 og stefnumótun á starfsstöðum þess er tengist jafnréttis-  
 fræðslu.
• Þróa og viðhalda vef um jafnréttisfræðslu kynjanna.
• Fylgjast með nýjungum á sviði jafnréttisfræðslu og  
 í kynjafræði.
• Eiga samstarf við sérfræðinga í jafnréttis- og kynjafræðum   
 innan og utan skóla- og frístundasviðs. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólanám í kynjafræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af  jafnréttisverkefnum æskileg.
• Kennsluréttindi eru æskileg og/eða reynsla af starfi með      
 börnum og ungmennum. 
• Reynsla af verkefnisstjórn og innleiðingu verkefna æskileg.
• Góð íslenskukunnátta ásamt færni til að tjá sig í  
 ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Skipulagshæfni, nákvæmni og öguð vinnubrögð.
• Lipurð í samskiptum.

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

www.hagvangur.is

FABRIKKAN HÖFÐATORGI LEITAR AÐ STARFSFÓLKI
MEÐ �NGTÍMASAMBAND Í HUGA 

VILTU BYRJA MEÐ OKKUR?

Á ÞETTA VIÐ UM ÞIG? 
e heiðarle /u Hom Sapiens
he jákvæt viðhor ti lífsins
ný þes a n áran ri!
e Manneskjumanneskj (ensk People person)

Mé þyki væn u anna fólk
ÞÁ SKALTU SÆKJA UM  STARF Á FABRIKKUNNI.

VAKTSTJÓRI Í SAL
Vaktstjóri í sal er fyrirliðinn á 
vaktinni og þarf að vera 
hvetjandi og jákvæður orkubolti.

Æskilegheit:
Framúrskarandi samskiptahæfni
Reynsla af vaktsjórn í veitin-

gasal
20+ ára  

Umsóknir ásamt mynd sendist á 
atvinna@fabrikkan.is merkt 
„Fabrikkan Höfðatorgi 
- Vaktstjóri í sal“
 

ÞJÓNN Í SAL – 60%
Fabrikkan leitar að ábyrgum þjón 
í sal sem einnig getur leyst af 
hendi ýmis önnur verkefni, s.s. 
innslátt innkaupareikninga. Um er 
að ræða 60% starf í dagvinnu 
með möguleika á aukavöktum.

Æskilegheit:
Reynsla af þjónustustörfum
Reynsla af Excel
Framúrskarandi samskiptahæfni
Bílpróf
25+ ára  

Umsóknir ásamt mynd sendist á 
atvinna@fabrikkan.is merkt 
„Fabrikkan Höfðatorgi 
-  Þjónn í sal - 60%“  
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Lausar stöður í Foldaskóla

Eftirfarandi stöður er lausar í Foldaskóla 
skólaárið 2013-2014.

• Umsjónarkennari í 7. bekk
• Sérkennari á unglingastigi
• Ráðgjafi við fardeild ( 78% starf til eins árs)
• Þrjár 70% stöður stuðningsfulltrúa í einhverfudeild og á  
 unglingastigi.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heima-
síðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

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

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

NETTÓ GRANDA
ÓSKAR EFTIR VÖNU VERSLUNARFÓLKI TIL STARFA SEM FYRST!

 

VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGU STARFSFÓLKI TIL LIÐS VIÐ OKKUR
FULLT STARF - HLUTASTARF

Kræsingar & kostakjör

www.netto.is

Viljum ráða vana mótasmiði,  
verkamenn og kranamann

Áhugasamir hafi samband við Jón Ágúst 
í síma 897 8678 eða á non@nonbygg.is

BYGGINGAFÉLAG

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt hæfni til að starfa 
með öðrum eru nauðsynlegir eiginleikar sem og hæfni til 
að koma upplýsingum/þekkingu til skila á skipulagðan og 
aðgengilegan hátt.

STARFSLÝSING: 
¬ Rennismiður óskast til starfa á renni- & 

  fræsiverkstæði KAPP ehf í Garðabæ.

¬ Viðkomandi verður að búa yfir þekkingu á  
 nýjustu tækni eða geta tileinkað sér hana  
 fljótt og vel.

¬ Góð vinnuaðsta, góð framleiðslutæki í  
 lifandi starfsumhverfi.

¬ Góður vinnuandi – um framtíðarstarf er  
 að ræða.

HÆFNISKRÖFUR: 
¬ Viðkomandi hafi menntun og/ eða reynslu  

 á sviði rennismíði & fræsivinnu.

¬ Viðkomandi geti unnið sjálfstætt.

¬ Áhersla er lögð á nákvæmni og vandvirkni  
 í vinnubrögðum.

Upplýsingar veitir Freyr Friðriksson, framkvæmdastjóri  
í síma 864 0305 eða freyr@kapp.is. Umsóknir þurfa að  
berast fyrir 12. ágúst 2013. Farið verður með allar  
umsóknir sem trúnaðarmál.

KAPP ehf.  
Miðhrauni 2 ¬ 210 Garðabær
Sími: 544 2444 ¬ Fax: 544 2445
kapp@kapp.is ¬ www.kapp.is

Rennismiður – CNC
Aðili vanur rennismíði og  
fræsivinnu óskast til starfa.
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Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skóla

Café Mezzo leitar að skemmtilegu og vinnusömu starfsfólki í 
hlutastörf fyrir veturinn, einkum um kvöld og helgar. Sveigjanlegt 
vaktafyrirkomulag. Reynsla af afgreiðslu á kaffihúsi eða veitingarstað 
æskileg. Ferilskrá sendist á mezzo@mezzo.is merkt “Mezzo 101”.

Velmerkt skiltagerð óskar eftir vönum starfsmanni í 
uppsetningu. Um er að ræða framtíðarstarf og þarf 
viðkomandi að vera orðinn 25 ára eða eldri. 
100% starfshlutfall.
 
Starfið felst í frágangi og upplímingum á merkingum skilta, 
bíla, glugga ofl. Stundvísi, vandvirkni og reynsla 
af sambærilegu starfi æskileg.
 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendast á:
velmerkt@velmerkt.is fyrir 25. ágúst 2013.

Starfskraftur óskast!

Velmerkt ehf // Dugguvogi 23, 104 Reykjavík // velmerkt.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Ráðið verður í starfið, sem er 100%, 
frá 1. janúar 2014. 
Skólinn verður 6 deilda með um 120 rými.
Frábært tækifæri fyrir fólk sem vill takast á 
við skemmtilegt og krefjandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur
 Leikskólakennaramenntun og framhalds- 
menntun á sviði leikskólamála skilyrði

 Reynsla af starfi í leikskóla nauðsynleg
 Reynsla af stjórnun og rekstri mikilvæg
 Góð tölvukunnátta
 Forystuhæfileikar og góð samskiptahæfni 

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og FSL. 
Starfað er skv. starfslýsingu Kópavogsbæjar og 
Félags stjórnenda leikskóla. 
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum 
Kópavogs þurfa að undirrita heimild til að afla 
uplýsinga af sakaskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sesselja 
Hauksdóttir, leikskólafulltrúi, sesselja@
kopavogur.is  Sigurlaug Bjarnadóttir, 
leikskólaráðgjafi, sigurlaugb@kopavogur.is  
og Gerður Guðmundsdóttir leikskólaráðgjafi, 
gerdur@kopavogur.is  Sími á skrifstofu 
Kópavogsbæjar er: 570-1500

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2013.

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

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

Umsækjendur athugið að ekki er tryggt að 
umsókn hafi borist, nema þið fáið svar þess 
efnis að hún hafi verið móttekin.
 

Starf leikskólastjóra
við nýjan leikskóla
við Austurkór

LAUGARDAGUR  10. ágúst 2013 15



| ATVINNA | 

Björnsbakarí vesturbæ óskar eftir að ráða 
bakaranema og eða astoðarmann í framleiðslu.

viðkomandi þarf að tala íslensku og vera morgunhress. 

Vinsamlega sendið svar á bjornsbakari@bjornsbakari.is 

Öllum umsóknum verður svarað.

Auglýsum eftir starfsfólki við bílaþrif. Bæði fullt starf  
og hlutastarf í boði.Áhugasamir sendi tölvupóst með  
upplýsingum á splass@splass.is 

Starfsfólk 
óskast 

Ans óskar eftir að ráða trésmiði til starfa
Einnig kemur til greina að semja við undirverktaka
Upplýsingar gefur Ívar Þór Þórisson í síma 840 0955 
eða á ivar@ans.is

SMIÐIR

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum 
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni 

í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á  
vandkvæða.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á 
trausti@sparnadur.is

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður - Mývatn
Patreksfjörður - Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Sjá nánari upplýsingar  
um Umhverfisstofnun á  
umhverfisstofnun.is

Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með 
áhuga á umhverfisvottun og hvernig fjölga 
megi Svansvottuðum fyrirtækjum á Íslandi. 

Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sér-
fræðinga, þar sem áhersla er lögð á opin sam-
skipti, þverfaglega vinnu, erlent samstarf og 
möguleika á að hafa áhrif á þróun starfs.

Helstu verkefni sérfræðingsins tengjast aðallega 
rekstri á umhverfismerkinu Svaninum. Í því felst 
m.a. ýmis konar kynning á Svaninum, meðferð 
umsókna, samskipti við leyfishafa og framkvæmd 
eftirlits.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur 
til þess er að finna á starfatorg.is og umhverfis-
stofnun.is/storf-i-bodi/

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á net-

fangið umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2013

Blue Water shipping er alhliða flutninga-, vörustjórnunar- og flutningsmiðlunarfyrirtæki.  Við sameinum þekkingu á heimamarkaði við kunnáttu á heimsvísu til 
að finna bestu lausnir fyrir viðskiptavini okkar.  Skrifstofur Blue Water Shipping eru yfir 60 víðs vegar um heiminn og starfsmannafjöldinn yfir 1000 manns.

Blue Water Shipping á Íslandi óskar eftir að ráða tvo öfluga starfsmenn. Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði 
og hefur nú þegar markað sér sess í öflugu samkeppnisumhverfi. Sjá nánar á www.bws.dk.
 
 
 
Söluráðgjafi 
 
Starfs- og ábyrgðarsvið: 

 » Sala og ráðgjöf til fyrirtækja
 » Öflun nýrra viðskiptavina 
 » Viðhalda tengslum við viðskiptavini
 » Fylgja eftir söluverkefnum
 » Tilboðsgerð  

 
Þjónustufulltrúi  
 
Starfs- og ábyrgðarsvið: 

 » Almenn skrifstofustörf
 » Frágangur og eftirfylgni viðskipta
 » Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
 » Upplýsingagjöf 

 
 
 
 
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst n.k.   

Upplýsingar veita: 
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

2 NÝ STÖRF  
afnararfirði affnaarfifirðði

Umsóknir ó taar r úútút t áá www.hagvangur.is.r óskast fyllta át útúr artalltfyt fastkaóskir óknsóUm
Umsókn r titill oogg g mmeð 18. ágúst n.k. knarfrestur er t mg gol otilr terr etuestfrearfknsóUm

Up ta:a:Upplýsingar veitaa:taeir vgarngýsipplýUp
isdódótótttirr, , eelisabet@hagvangur.isElísabet Sverris e, irttiótdóisrrvet SbetísabElí

mununddsdsdódótótttir, kristin@hagvangur.isKristín Guðmu ttótdósddsunmuðmGuín GistíKr

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk

Menntun og hæfniskröfur: 
 » Reynsla af sölustörfum 
 » Góð kunnátta í ensku og excel 
 » Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
 » Sóknarhugur og metnaður 
 » Kostur að hafa unnið á fyrirtækjamarkaði
 » Gott tengslanet 

 
 
Menntun og hæfniskröfur: 

 » Góð samskiptahæfni og söludrifni
 » Sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og nákvæmni
 » Skipulagshæfni og sveigjanleiki 
 » Mjög góð ensku- og tölvukunnátta 
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ION Luxury Adventure Hotel er 
staðsett í stórbrotnu umhverfi á 
Nesjavöllum við Þingvallavatn. 
ION Hotel hefur hlotið umtalsverða 
viðurkenningu fyrir hönnun og 
áherslur sínar á sjálfbærni. Við hjá 
ION Hotel leggjum áherslu á metnað 
og fagleika í þjónustu. Við leitum að 
áhugasömu, drífandi og faglærðu 
fólki í neðangreind störf:

 Afgreiðslu í gestamóttöku

 Morgunverðarvakt í eldhús 
& þjónustu

 Yfirþernu & Þernur

 Yfirþjón & Þjóna

 Matreiðslumann

 Uppvaskara

 Bílstjóra

 Heilsunuddara

Öll umrædd störf eru unnin í 
vaktavinnu.

Nánari starfslýsingu er að finna á: 
www.ioniceland.is

Fyrir frekari upplýsingar varðandi 
störfin vinsamlegast sendið 
fyrirspurnir á job@ioniceland.is

Áhugasamir vinsamlegast 
sendið inn umsókn á:
job@ioniceland.is 
fyrir 13. ágúst.

·

kopavogur.is

Kópavogsbær

Lindaskóli óskar eftir:

· skólaliða í dægradvöl

· skólaliða í gangavörslu/ræstingar

Álfhólsskóli óskar eftir:

· stuðningsfulltrúa í sérdeild fyrir einhverfa

· sérkennari í sérdeild fyrir einhverfa

· matráð

· skólaliða

· skólaliða í dægradvöl

Kársnesskóli óskar eftir:

· matráð

· starfsmanni í dægradvöl

· skólaliða

Salaskóli óskar eftir:

· umsjónarkennara á miðstig

· skólaliðum í dægradvöl

· starfsmanni í mötuneyti

Kópavogsskóli óskar eftir:

· skólaliða

Hörðuvallaskóli óskar eftir:

· stuðningsfulltrúum/skólaliðum/
starfsmönnum í dægradvöl

Leikskólinn Marbakki óskar eftir:

· leikskólakennara/myndlistarkennsla

Leikskólinn Efstihjalli óskar eftir:

· leikskólakennara

Starfsfólk óskast á hæfingarstöð fyrir fatlaða

Þroskaþjálfi óskast á hæfingarstöð fyrir 
fatlaða

Starfsfólk óskast á heimili fyrir fatlaða

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

 

 

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

www.gardabaer.is

Heimilið Sigurhæð
Forstöðuþroskaþjálfi

Heimilið Krókamýri
Starfsfólk á heimili fyrir fatlað fólk

Íþróttamiðstöðvar í Garðabæ
Starfsfólk í vaktavinnu

Hofsstaðaskóli
Skólaliðar
Leiðbeinendur í tómstundaheimili

Flataskóli
Skólaliði
Umsjónarmaður tómstundaheimilis
Leiðbeinendur í tómstundaheimili

Sjálandsskóli
Kennari á miðstigi
Sérkennari
Þroskaþjálfi

Álftanesskóli
Leiðbeinendur í tómstundaheimilinu  

  Frístund
Heimilisfræðikennari

Leikskólinn Akrar
Leikskólakennarar

Leikskólinn Bæjarból
Sérkennslustjóri

Hjúkrunarheimilið Ísafold
Hjúkrunarfræðingar
Starfsfóllk í aðhlynningu og ræstingar

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is
 

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

sími: 511 1144
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Úthlutun byggðakvóta  
til sjávarbyggða

Með breytingu á lögum nr 116/2006 þann 25. júní 2013 samþykkti 
Alþingi að Byggðastofnun skuli næstu fimm fiskveiðiár hafa til 
ráðstöfunar aflaheimildir sem nema 1.800 þorskígildislestum til að 
styðja byggðarlög í alvarlegum og bráðum vanda vegna samdráttar 
í sjávarútvegi. 

Meginmarkmið verkefnisins er að auka byggðafestu í þeim sjávar-
byggðum sem: 
• standa frammi fyrir alvarlegum og bráðum vanda vegna skorts á 

aflaheimildum eða óstöðugleika í sjávarútvegi, 
• eru háðastar sjávarútvegi og eiga minnsta möguleika á annarri 

atvinnuuppbyggingu,
• eru fámennar, fjarri stærri byggðakjörnum og utan  

fjölbreyttra vinnusóknarsvæða.

Í því skyni er stefnt að uppbyggingu í sjávarútvegi sem: 
• skapar eða viðheldur sem flestum heilsársstörfum fyrir bæði 

konur og karla við veiðar, vinnslu og afleidda starfsemi í við- 
komandi sjávarbyggðum,

• stuðlar að sem öflugastri starfsemi í sjávarútvegi til lengri tíma og 
dregur sem mest úr óvissu um framtíð sjávar- 
byggðanna.

Byggðastofnun vinnur nú að nánari útfærslu og smíði reglna um 
úthlutun þessa byggðakvóta.  
Til athugunar er að við val á sjávarbyggðum sem til greina koma 
verði byggt á eftirfarandi þáttum:

• Íbúar sjávarbyggðarinnar séu 400 eða færri
• Íbúum hafi fækkað um a.m.k. 10% sl. 10 ár
• Akstursfjarlægð frá byggðakjarna sem telur meira en 1.000 íbúa 

sé a.m.k. 20 km.
• Sjávarbyggðin tilheyri vinnusóknarsvæði sem telur færri en  

10 þúsund íbúa.
• Hlutfall starfa við veiðar og vinnslu í sjávarbyggðinni sé a.m.k.  

20% allra starfa. 

Byggðastofnun óskar eftir ábendingum og athugasemdum við þetta 
fyrirkomulag, og annað sem þú telur máli skipta við ráðstöfun þes-
sara heimilda, áður en reglur verða settar um úthlutun þeirra. Þeim 
má koma á framfæri bæði skriflega, eða á netfangið  
byggdastofnun@byggdastofnun.is til og með 23. ágúst næst 
komandi.  

Ártorg 1, 550 Sauðárkrókur

Innritun nýrra nemenda fyrir skólaárið  
2013-2014 er hafin.

Innritaðir eru  nemendur á aldrinum 8-10 ára sem eru teknir 
beint í hljóðfæranám, án undangengins forskólanáms.  

Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:
 Strengjahljóðfæri, þ.e. fiðlu, víólu,  selló og gítar.
 Einnig er til takmarkað pláss á píanó og harmóníku.
 Einnig er innritað í fiðluforskóla (5-6 ára börn)
 Einnig er til takmarkað pláss á þverflautu, klarinett og  
 saxófón sem og ásláttarhljóðfæri (slagverk).

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á SKÓLAVIST ER TAKMARKAÐ.

Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá kl. 13:00-16:00
virka daga.  Síminn er 562-8477.

Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá nem-
endur í skólann með því að hafa samband við skrifstofuna.

Til að tryggja endanlega að innritun sé frágengin er 
nauðsynlegt að innrita nemandann einnig í Rafræna 
Reykjavík á heimasíðunum www.reykjavik.is eða 
www.grunnskolar.is á sama tíma og setja 
Tónmenntaskólann í 1. val.

Skólastjóri

Útboð HOL-01

Tengivirki Hólum
Jarðvinna og undirstöður

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og gerð undir-
staða fyrir 132kV rafbúnað í tengivirkinu á Hólum við Höfn í 
Hornafirði samkvæmt útboðsgögnum HOL-01. 

Verkið felur í sér gröft fyrir undirstöðum, lagningu jarð-
skauta og ídráttarröra, gerð steinsteyptra undirstaða, 
fyllingu að undirstöðum og frágang yfirborðslags. Verkið er 
unnið innan tengivirkis þar sem viðkvæmur rafbúnaður er 
undir spennu. 

Helstu verkliðir eru:
• Gröftur fyrir undirstöður í fyllingu
• Lagning jarðskauta
• Lagning ídráttarröra
• Gerð steinsteyptra undirstaða
• Endurfylling
• Útlögn og frágangur yfirborðslags

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 þriðjudeginum 13. ágúst 2013. 

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 28. ágúst 2013 þar 
sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska. 

Til sölu glæsilegur veitingarstaður á Akureyri
Upplýsingar í síma 897 0236 Birgir

Tilboð óskast í leigu á húsnæði og 
rekstur fótaaðgerðastofu í félags mið-
stöðinni Gullsmára að Gullsmára 13 
í Kópavogi.  

Um er að ræða þjónustu við eldri borgara 
í Kópavogi. Mögulegt er að reka almenna 
stofu samhliða þjónustu við eldri borgara 
ef eftirspurn er ekki nægjanleg að mati 
tilboðsgjafa.
Tilboðsgjafi skal hafa réttindi til að starfa 
sem fótaaðgerðafræðingur samkvæmt 
reglugerð nr.184/1991. Einnig er æskilegt 
að tilboðsgjafi hafi viðurkennd réttindi til að 
starfa sem snyrtifræðingur eða geti boðið 
upp á slíka þjónustu.
Tilboðsblað og nánari upplýsingar skal 
nálgast hjá Þjónustuveri Kópavogsbæjar 
í síma 570 1500 eða hjá forstöðumanni 
Gullsmára í síma 665 2923. 
Tilboðum skal skilað í Þjónustuver 
Kópavogs, merkt „Félagsmiðstöðin 
Gullsmári – fótaaðgerða- og snyrtistofa“ 
eigi síðar en 21. ágúst 2013.

Rekstur 
fótaaðgerðastofu 
í félagsmiðstöðinni 
Gullsmára 

kopavogur.is

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. 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 ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is.

Lokafrestur til að skila umsókn er 27. ágúst 2013  
og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir í fyrri hluta október.

sími: 511 1144
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| ATVINNA | 

Einstakt atvinnutækifæri á Höfn í Hornafirði
Humarhöfnin,www.humarhofnin.is, vel rekið og stöndugt 

veitingahús í blómlegum rekstri er til sölu.
Humarhöfnin er staðsett í einu af eldri húsum Hafnar í 
sögufrægri byggingu Kaupfélags Austur Skaftfellinga.

Humarhöfnin er afar vinsæl og í hópi betri veitingastaða 
að mati notenda www.tripadvisor.co.uk

Allar frekari upplýsingar  
eru veittar á skrifstofu 
Fasteignasölunnar InnI 
www.inni.is, sími 580-7915
Snorri Snorrason, lögg, 
fasteigna- og fyrirtækjasali

RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ Í KÓPAVOGI 
180 FM - AÐ AUSTURKÓR 49 TIL 61

Bolholt 4, 3. hæð
Sími 512 4900 

www.landmark.is

✓ Hægt að hafa 3 eða 4 svefnherbergi.
✓ Suðurgarðar - óbyggt svæði á baklóð 
  - stutt í náttúruna.

✓ Húsin afhendast fullbúin að utan og 
  rúmlega fokheld að innan skv. skilalýsingu.

✓ Byggingaraðili: Sóltún hf

Upplýsingar veita: 

Kristberg Snjólfsson, sölumaður 
í síma 892 1931 

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 
í síma 897 8266  
magnus@landmark.is

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 

Verð á miðjuhúsum 35.900.000 kr. - Verð á endahúsum 37.400.000 kr.
Afhending fyrstu húsa í lok ágúst - byrjun september 2013.

3 HÚS 
SELD

Stærð 322 fm
Fasteignamat 89.950.000
 
RE/MAX Borg og Eignamiðlun 
kynna stórt og glæsilegt 
einbýlishús á besta stað í 
Þingholtunum. Um er að 
ræða 322 fm. einbýlishús með 
tveimur auka íbúðum. Grunn-
flötur hússins er þó allt að 400 
fm. þar sem hluti af rishæð 
og kjallari telst ekki til birtra 
fermetra.
 
Þetta er eign í algjörri 
sérstöðu sem hefur verið 
mikið endurnýjuð á síðast-   
liðnum fimm árum.

Sóleyjargata 15

Þóra Birgisdóttir
Lggf. 
Sími:777 2882
thora@remax.is

Kjartan Hallgrímsson
Lggf. 

Sími: 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is
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SUNNUDAG kl. 15.45

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is

Nú fer leiktíðin að hefjast - og þá getur allt gerst . Eru skórnir númeri of stórir fyrir David Moyes? Mun Jose Mourinho ná sömu hæðum með 
Chelsea og fyrr? Hvað gerir Manuel Pellegrini nýr stjóri Man. City? Tekst Liverpool að koma sér aftur í toppbaráttu? En strákarnir okkar? Verður 
þetta árið hans Gylfa hjá Tottenham? Mun Aron Einar slá í gegn með Cardiff? Munu Arsenal-menn hlaða púðri í fallbyssuna og ná að krækja í 
titilinn? Hvað gerir Rooney? Hver mun sanna sig, hver mun koma á óvart og hverjir munu falla? Allt stendur opið - allt getur gerst.
Fylgstu með á Stöð 2 Sport 2 í leiftrandi háskerpu. 

11. ÁGÚST

ALLIR LEIKIR Í  BEINNI ÚTSENDINGUALLIR LEIKIR Í  BEINNI ÚTSENDINGU

Horfðu á leikina hvar sem er og
hvenær sem er með OZ appinu

380
leikir í beinni útsendingu!

SKY SPORT - 116 leikir


