
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

AAððaallssaaffnnaaððarffunddur ÁÁssóknar
AðAðalalsaffn ðaðarffundur Á Ássóknar verður haldinn
susunnnnududagagininnn 44. m maíaí n nkk. í í s safafnnaðða hrh iei imilili Á Áskirkju 
og hefst að lokikinnnnii guguðsðsþjþjónónusustutu k kll. 1 111 árárdedegigis.

Dagsg krá:
   • Venjuleg aðalfundarstörf

• ÖÖnnur mál

Allir, 16 ára og eldri, sem eiga lögheimili í Ássókn 
og eru í Þjóðkirkjunni eiga tillögu- og atkvæðis-
rétt á fundinum.

Sóknarnefnd Áskirkju

™

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Búseta verður haldinn þann  

13. maí n.k. kl. 17:00 á Grand Hótel Reykjavík.

Hefðbundin aðalfundarstörf.

Allir félagsmenn velkomnir.

Tæknileg ráðgjöf - innleiðing upplýsingakerfa

Umsóknarfrestur er til og með 5. mai nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi 
Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál og þeim svarað.  

Menntunar- og hæfniskröfur

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Starfsstöðin er á Íslandi en mikið er um ferðalög í starfinu. 
Spennandi starf og góð kjör í boði. 

Tvö frábær tækifæri
á Akureyri

Gjaldkeri og ráðgjafi fyrirtækja

Nánari  upplýsingar: Ingi Björnsson útibússtjóri, 
ingi.bjornsson@islandsbanki.is, 440 4000. 
Sigrún Ólafsdóttir ráðningastjóri,  
sigrun.olafs@islandsbanki.is, 440 4172. 

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1.000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt 
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. 

Starfið felur í sér fjármálaþjónustu 
við fyrirtæki. 

Starfið felur í sér almenn gjaldkerastörf, 
uppgjör sjóðs og móttöku viðskiptavina.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí nk.

Helstu verkefni:

•  Útlán, innlán og gjaldeyrisviðskipti

•  Ráðgjafaheimsóknir til fyrirtækja

•  Innlendar og erlendar ábyrgðir

•  Greining markaðstækifæra og öflun 
nýrra viðskiptavina

Hæfniskröfur:

•  Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki kostur

•  Frumkvæði og sjálfstæði

•  Skipulagshæfni og markviss vinnubrögð

Gjaldkeri /Móttökuritari Ráðgjafi fyrirtækja

Hæfniskröfur:

•  Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki kostur

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur

•  Frumkvæði og sjálfstæði

•  Skipulagshæfni og markviss vinnubrögð

Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla  
verður haldinn þriðjudaginn  
29. apríl n.k. kl. 20.00 í 
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Stjórnin.



ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Umsóknarfrestur

Til og með 10. maí 2014

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar

Umsækjendur eru 

vinsamlegast beðnir að 

sækja um starfið á heima-

síðu Capacent Ráðninga,  

www.capacent.is. Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Markaðsgreiningar og rannsóknir

• Ytri og innri markaðssetning

• Umsjón með herferðum

• Ábyrgð á samfélagsmiðlum

• Verkefnastjórn

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Háskólapróf á sviði markaðsmála

• Góð þekking og tök á InDesign og Photoshop

• Góð almenn tölvufærni nauðsynleg, þekking á SharePoint er kostur

• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.

• Þekking og reynsla á raforkumarkaðnum kostur

Orka náttúrunnar óskar eftir að ráða öflugan markaðsfræðing í fjölbreytt og krefjandi starf í markaðsdeild. Markaðsdeild ON ber ábyrgð á 

öllum markaðsmálum, ímyndarmálum og markaðsgreiningum, auk sölu til heimila. Leitað er eftir hugmyndaríkum einstaklingi með mikla 

þjónustulund. Við leitum að umsækjanda sem hefur tileinkað sér sjálfstæð og öguð vinnubrögð og getur sýnt fram á mikla færni í samskipta- 

og skipulagsmálum. Framundan eru spennandi verkefni við að byggja upp nýtt vörumerki hjá einu stærsta orkufyrirtæki landsins.

Orka náttúrunnar er annað stærsta 
orkufyrirtæki landsins. Fyrirtækið 

byggir á mikilli þekkingu og reynslu 
í orkuvinnslu. Leiðarljós okkar er að 
bjóða rafmagn á samkeppnishæfu 

verði til allra landsmanna.

Okkur vantar markaðssnilling - ertu ON?

Hjá okkur er jákvæður starfsandi sem einkennist af liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 

fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) og Erik Christianson 

Chaillot (erik.chaillot@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Við hvetjum jafnt konur og karla til að sækja um starfið.



sími: 511 1144
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   Teymisstjóri hjúkrunar 
 
Leitað er eftir hjúkrunarfræðingi í stöðu teymisstjóra hjúkrunar við  þjónustukjarna að Sléttuvegi, Reykjavík. 
 Um er að ræða 80-100% starf í dagvinnu frá 1. ágúst 2014 eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð:
   •  Teymisstjóri hefur yfirumsjón með starfsemi teymis  
      og þeirri hjúkrunarþjónustu sem teymið veitir
   •  Fagleg ábyrgð á veittri þjónustu teymis
   •  Framkvæmd og eftirfylgd hjúkrunaráætlana
   •  Tengiliður í þverfaglegu samstarfi
   •  Samskipti við heilbrigðisstofnanir

Hæfniskröfur:
   •  Íslenskt hjúkrunarleyfi
   •  Framhaldsnám er nýtist í starfi er kostur 
   •  3 – 5 ára starfsreynsla sem hjúkrunarfræðingur
   •  Reynsla af hjúkrun og að setja upp hjúkrunaráætlun

   •  Reynsla af teymisvinnu og af útdeilingu verkefna
   •  Reynsla af stjórnun æskileg
   •  Frumkvæði, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum 
      samskiptum
   •  Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
   •  Góð tölvukunnátta m.a. exel og word
   •  Góð þekking á Sögu kerfinu
   •  Íslenska, gott málfar og góður frágangur á texta 

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

Velferðarsvið

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bára Denný Ívarsdóttir, forstöðumaður í síma 581-1322 / 665-5873 
 eða með því að senda fyrirspurnir á bara.denny.ivarsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 10. maí nk.

sími: 511 1144
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Lektor í jarðeðlisfræði

Lektorinn mun kenna almenna jarðeðlisfræði á 
grunn- og framhaldsstigi og sinna rannsóknum á 
sviði jarðeðlisfræði.  Áhersla er lögð á orkulindir í 
jörðu og eðli þeirra.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í 
jarðeðlisfræði.

Nánari upplýsingar um störfin veita Magnús Tumi Guðmundsson forseti Jarðvísindadeildar í síma 525 4800 og 
netfangi mtg@hi.is og Hreggviður Norðdahl varaforseti deildarinnar í síma 525 4800 og netfangi 
hreggi@hi.is.

Jarðvísindadeild er ein sex deilda Verkfræði- og náttúruvísindasviðs. Við deildina stunda um 280 stúdentar nám í 
jarðfræði, jarðeðlisfræði og jarðefnafræði, en þar af eru framhaldsnemar um 70, bæði meistara- og 
doktorsnemar.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2014.
Sjá nánar á www.hi.is/laus_storf

Jarðvísindadeild
auglýsir laus til umsóknar tvö störf lektora

Lektor í jarðfræði

Lektorinn mun kenna grunn- og framhaldsnámskeið 
í jarðlagafræði og koma að kennslu í almennri 
jarðfræði og skyldum greinum auk þess að stunda 
rannsóknir á sviði jarðlagafræði.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í 
jarðfræði.

| ATVINNA | 

Vöruhúsastarfsmaður  - sumarstarf.
Við leitum að sumarstarfmanni í vöörur hús Brammer í 
Hafnarfirði. Vinnutíminn eer 080000 :0: 0 -116:6 300. Viðkomandi
þarf að vevevera með bílprp óf oog g erer l ly fy taararaprpróf kostur. 

Áhugasamir vinsaamlm egegasast t sesendnddiðið u ummsóknir fyrir 5. maí

á net fangið arnni.iningaaag ssosson@n@@@@brbbbb ammmmmmer.biz 
Nánari upplýsingarar e eruru íí símímímímíma 868 4 62222260

Auglýsir lausa stöðu félagsráðgjafa, 
þroskaþjálfa eða einstaklings með 

háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Ráðið er í 100% stöðu til árs 

með möguleika á framlengingu. 

Í starfinu felst m.a.vinna vegna:
• Málefna fatlaðra
• Barnaverndarmála
• Almennra félagsþjónustumála
• Félagslegrar ráðgjafar í einstaklings- og fjölskyldumálum 

Menntun og hæfniskröfur:
• Krafist er menntunar á sviði félagsráðgjafar eða annarrar  
 háskólamenntunar sem nýtist í starfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð 
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttar- 
félags og Launanefndar sveitarfélaga. Starfið hæfir jafnt 
körlum sem konum.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist skriflega til Félags- og skólaþjónustu 
Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu, Suðurlandsvegi 
1-3, 850 Hella, eigi síðar en 16. maí 2014.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Katrín Þorsteinsdóttir, 
félagsmálastjóri, katrin@felagsmal.is  eða í síma 487-8125.

Óskar eftir að ráða 

- Sölufulltrúa í hópadeild
- Sölufulltrúa í einstaklingsdeild

sem búa yfir
- haldgóðri þekkingu á íslenskri ferðaþjónustu
- brennandi áhuga á sölumennsku
- góðri tungumálakunnáttu, a.m.k. íslensku og ensku
- góðri tölvukunnáttu, Word, Excel, ofl
- fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí og skal umsóknum 
fylgja kynningarbréf ásamt ítarlegri starfsferilskrá. Allar 
nánari upplýsingar um starfið veitir Sonja Magnúsdóttir, 
sölustjóri ferðaskrifstofu, en umsóknum skal skilað á 
netfangið sonja@gjtravel.is 

óskum einnig eftir að ráða

- Bifreiðastjóra í sumarstörf
 

sem eru
- með ökuréttindi á rútubifreiðar
- glaðlegir, jákvæðir og snyrtilegir
- með tungumálakunnáttu, a.m.k. íslensku og ensku
- stundvísir og reglusamir

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir  
Sigurður Sigurðsson, en umsóknum skal skilað á  
netfangið sigurdur@gjtravel.is 

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustuf   yrir-
tækjum landsins. Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu, gerir 
út fjölda hópferðabifreiða og rekur auk þess gistiheimili.  
Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur starfsfólks með 
breiða þekkingu og reynslu af ferðaþjónusturekstri.

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515
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viltu sigla inn í framtíðina með eimskip?
Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki sem veitir alhliða flutningaþjónustu, byggða á áreiðanlegu og skilvirku framleiðslukerfi á Norður-Atlantshafi 

og alþjóðlegri frystiflutningsmiðlun, með framúrskarandi þjónustu að markmiði. 
Eimskip skapar tækifæri fyrir starfsmenn til að vaxa og dafna í starfi í góðu og heilbrigðu starfsumhverfi með grunngildi félagsins að leiðarljósi:

ÁRANGUR – SAMSTARF – TRAUST

Hjá Eimskip starfa um 1400 starfsmenn í 19 löndum og við leitum nú að öflugum einstaklingum til að slást í hópinn. 

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.eimskip.is
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Umsóknarfrestur er til og með 6. maí nk.

Upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Leifur Geir Hafsteinsson, leifurgeir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

sérfræðingur í mannauðsdeild
Ábyrgðarsvið 
Umsjón með ráðningum hjá Eimskip á Íslandi 
Umsjón með tilfærslum starfsmanna 
Samningagerð og önnur tengd skjalagerð
Umsjón með SAP ráðningarkerfi 
Stjórnendaráðgjöf, skýrslu- og upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
Reynsla af ráðningum og/eða á öðru sviði mannauðsmála nauðsynleg
Reynsla af SAP HR kerfi æskileg
Góð þekking á algengustu Windows forritum
Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund 
Almenn jákvæðni og vilji til að vinna sem hluti af öflugu teymi

verkefnastjóri í upplýsingatæknideild
Ábyrgðarsvið
Arkitektúr upplýsingatækniumhverfis
Umsjón með innleiðingu kerfa sem tengjast rekstri grunnkerfa
Val og innkaup á búnaði
Rekstur víðnets
Daglegur rekstur og eftirfylgni á samningi við þjónustuaðila

Menntunar- og hæfniskröfur 
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Framhaldsmenntun á sviði verkefnastjórnunar er kostur
Þekking og reynsla af rekstri upplýsingatæknikerfa 
Vilji til að vinna með öflugu teymi að fjölbreyttum verkefnum
Framúrskarandi samskiptahæfni

hönnuður í markaðsdeild
 
Ábyrgðarsvið
Hönnun á útgáfuefni, s.s. bæklingum, fréttabréfum, veggspjöldum, 
vefsíðum o.fl. 
Þátttaka í öðrum tilfallandi verkefnum sem markaðsdeild sinnir
Samskipti við auglýsingastofur, fjölmiðla og ljósmyndara

Menntunar- og hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegum störfum skilyrði
Menntun sem nýtist í starfi er kostur
Góð þekking á Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Word, 
PowerPoint
Þekking á viðhaldi vefsíðna
Frumkvæði, sköpunarkraftur, jákvæðni og þjónustulund
Vilji til að vinna með öflugu teymi að fjölbreyttum verkefnum
Framúrskarandi samskiptahæfni

textasmiður í markaðsdeild
Ábyrgðarsvið
Skrif og viðhald texta á vefsíðum félagsins
Textavinnsla og prófarkalestur á kynningum, fréttatilkynningum, skýrslum 
o.fl.
Ábyrgð á framsetningu efnis á innri og ytri vef félagsins 
Samskipti við auglýsingastofur, fjölmiðla og ljósmyndara eftir þörfum
Þátttaka í öðrum tilfallandi verkefnum sem markaðsdeild sinnir

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af greinaskrifum bæði á íslensku og ensku
Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta 
Frumkvæði, sköpunarkraftur, jákvæðni og þjónustulund
Vilji til að vinna með öflugu teymi að fjölbreyttum verkefnum
Framúrskarandi samskiptahæfni



Löggiltur leigumiðlari óskast 
Stakfell óskar eftir að ráða til starfa löggiltan  
leigumiðlara sem fyrst.
Viðkomandi kemur til með að annast útleigu á  
íbúðar- og atvinnuhúsnæði.
Í boði er starf hjá öflugu fyrirtæki sem hefur starfað  
síðan  1984 við sölu og útleigu fasteigna.
Mjög góð vinnuaðstaða og fjöldi verkefna. 
Umsóknir berist á netfangið  stakfell@stakfell.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Auðarskóli í Dölum
Við Auðarskóla eru lausar stöður grunnskólakennara 
fyrir skólaárið 2014 -2015.  Um er að ræða almenna 
kennslu og kennslu í list- og verkgreinum (smíði og 
myndmennt) ásamt umsjón með nemendahópum.  
Auðarskóli er samrekinn grunn-, leik- og tónlistarskóli 
staðset tur í Búðardal.  Í starfinu er lögð áhersla á 
leiðsagnarmat, ábyrgð í námi og kennslu í blönduðum 
nemendahópum.  Aðstaða nemenda og starfsmanna 
til leiks og starfs er með ágætum.  
Nánari upplýsingar umskólann má finna  
á www.audarskoli.is 
 
Menntun og hæfniskröfur:  
   •  Leyfisbréf til að starfa sem grunnskólakennari
   •  Farsælt starf í kennslu eða vinnu með börnum
   •  Áhugi á kennslu og skólastarfi 
   •  Góð samskiptahæfni
   •  Frumkvæði og sjálfstæði í störfum.
 
Upplýsingar um stöðurnar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 899 7037 eða á net fanginu   
eyjolfur@audarskoli.is   
Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á 
sama net fang.   
 
Umsóknarfrestur er til 28. april 2014.

Blaðamaður
Fiskifréttir óska eftir blaðamanni í fullt starf  
á ritstjórn blaðsins.

Helstu verkefni:

 
Hæfniskröfur:

  
 

Erum að leita að:
   •  Starfsmanni í sal og uppvaskara, í sumarvinnu.
   •  Sushi framreiðslumanni eða aðstoðarmanni með reynslu.
   •  We are looking for a sushi chef or assistant, who has experience in making  
      sushi dishes, and a diswasher in our kitchen.   
 
CV-applications are to be sent to our E-mail.  Upplýsingar eru veittar í síma  
S:571-5522, Bt:Torfa S:663-6652 eða E-mail; buddhacafe3@gmail.com

Viðskiptastjóri í 
fyrirtækjaþjónustu

Ert þú með ríka þjónustulund, leiðtogafærni og átt auðvelt með 
samskipti? Viltu starfa á líflegum vinnustað og takast á við fjölbreytt og 

spennandi verkefni? Þá gæti starf viðskiptastjóra á sölu og 
þjónustusviði Vodafone verið framtíðarstarfið þitt. Viðskiptastjóri sinnir 

sölu, ráðgjöf og þjónustu á fyrirtækjamarkaði og þarf að búa yfir 
sjálfstæði og skilningi á viðskiptaumhverfi fyrirtækja.

Allar nánari upplýsingar um starf og 
hæfniskröfur er að finna á vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí 
næstkomandi.

Vodafone
Góð samskipti bæta lífið
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Laust er til umsóknar starf lektors í náttúrulandfræði við Líf- og 
umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.

Rannsóknarsvið lektorsins skal ná yfir fornvist- 
fræði með áherslu á gróðurfarsbreytingar á 
löngum og stuttum tímaskala.

Lektornum er ætlað að efla kennslu og rann- 
sóknir í náttúrulandfræði við Háskóla Íslands. 
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi 
í náttúrulandfræði.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2014.

Upplýsingar um starfið veitir Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, forseti Líf- og umhverfis- 
vísindadeildar í síma 525 4287 og í netfangi 
annadora@hi.is.

Sjá nánar á www.hi.is/laus_storf. 

Lektor í náttúrulandfræði

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands starfa 
um 300 manns við rannsóknir á heimsmælikvarða og við 
fjölbreytta og metnaðarfulla kennslu á sviði verkfræði og 
náttúruvísinda. Starfsumhverfið er alþjóðlegt enda eykst 
sífellt hlutfall erlendra nemenda og starfsmanna við sviðið. 

Deildir Verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru sex og heyrir 
landfræði undir Líf- og umhverfisvísindadeild. Öflugt 
samstarf er milli deildanna. 

Rannsóknaraðstaða lektorsins er við Líf- og 
umhverfisvísindastofnun en jafnframt býðst áhugavert 
þverfaglegt samstarf við aðrar rannsóknarstofnanir 
háskólans sem og við erlenda háskóla og 
rannsóknarstofnanir.
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Laust er til umsóknar starf lektors við þverfræðilega námsbraut 
í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands. 

Rannsóknarsvið lektorsins skal vera með 
sérhæfingu sem fellur undir umhverfis- og 
auðlindastjórnun (Environmental Governance), í 
samhengi félagsvísinda.

Lektornum er ætlað að taka þátt í að efla 
kennslu og rannsóknir í umhverfis- og auðlinda- 
fræði við Háskóla Íslands. Umsækjendur skulu 
hafa lokið doktorsprófi á fræðasviðum sem 
tengjast umhverfis- og auðlindafræðum. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2014.

Upplýsingar um starfið veitir Þröstur Þorsteinsson, 
í síma 525 4940 og í netfangi throsturth@hi.is. 

Sjá nánar á www.hi.is/laus_storf. 

Lektor í umhverfis- og auðlindafræði

Námsbraut í umhverfis- og auðlindafræði er þverfræðileg 
námsleið á framhaldsstigi sem stofnsett var á haustmisseri 
2005. Námsbrautin heyrir undir öll fræðasvið Háskóla 
Íslands: Verkfræði- og náttúruvísindasvið, Félagsvísindasvið, 
Hugvísindasvið, Menntavísindasvið og Heilbrigðisvísinda- 
svið. Námsbrautinni er ætlað að koma til móts við þarfir 
samfélagsins, sem og vaxandi áhuga nemenda á 
rannsóknum, þjónustu og stefnumótun tengdri umhverfis- 
málum og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda. 

Meginmarkmið námsins er að útskrifa nýja kynslóð fagfólks 
sem hefur haldgóða þekkingu og færni á sviði umhverfis- 
og auðlindafræða og getur unnið þvert á fræði og 
faggreinar. Kennt er alfarið á ensku og nemendahópurinn 
er alþjóðlegur.
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CLOUD SOFTWARE ENGINEER

Our Tempo team builds award 
winning agile business add-ons for 
Atlassian’s popular JIRA platform, 
offering a complete professional 
services and product development 
solution for businesses. Come help us 
build world-class solutions in a multi-
million dollar industry!

Tempo has been:

• Voted #1 Atlassian Marketplace add-on of 2012 by Atlassian
• The top-grossing Atlassian Marketplace add-on of 2013
• Use by more than 5,000 customers in over 100 countries worldwide

 We’re currently looking for the following superstar:

Our next generation application will operate in the PaaS 
cloud. We are looking to build a solid team to shape the 
future of Tempo in the cloud and beyond.

As a Cloud Software Engineer, you’ll be responsible for:

• Designing and building software that powers products in the cloud 
• Helping our engineers to remain happy and productive
• Re-thinking how our software is developed

Qualified candidates must have:

• Experience with iterative software development 
• Previously designed build and deployment flows and set up the 

infrastructure to support them
• A strong understanding of and experience with continuous delivery 

and automated testing
• Technical proficiency with Heroku, and RESTful web services
• A working knowledge of large scale service-oriented infrastructure, 

and the design of scalable, highly available systems
• Excellent written and verbal communication skills

...is Hiring!

‘TEMPO’ is a brand owned by TM Software Located in Borgartún 37, 105 Reykjavik, Iceland.
To Apply for this position please send you resume and cover letter to jobs@tempoplugin.com For more information on Tempo please visit our site: www.tempoplugin.com

Sérfræðingur á efnahagssviði
Samtök atvinnulífsins leita að sérfræðingi til starfa á efnahagssviði samtakanna.

Efnahagssvið Samtaka atvinnulífsins hefur faglegt sjálfstæði innan samtakanna en meginverkefni þess er að annast rannsóknir 
og greiningar á þróun efnahagsmála ásamt því að greina einstakar atvinnugreinar.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásdís Kristjánsdóttir forstöðumaður efnahagssviðs í síma 591 0080.

www.sa.is

Forysta um samkeppnishæft rekstrarumhverfi 
sem stuðlar að arðbæru, fjölbreyttu og ábyrgu 
atvinnulífi sem bætir lífskjör allra.

Menntun og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði eða önnur sambærileg menntun
• Gott vald á mæltu og rituðu máli
• Hæfileikar til að setja fram fræðilegt efni á skýran hátt
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Helstu verkefni:
• Almennar rannsóknir og greiningar á þróun efnahagsmála
• Greining á einstökum atvinnugreinum
• Greining á stöðu sveitarfélaga og opinberra fyrirtækja
• Þátttaka við uppbyggingu á þjóðhagslíkani til spágerðar
• Aðrar tilfallandi greiningar

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti til asdis@sa.is. 
Óskað er eftir ferilskrá ásamt prófskírteini og upplýsingum um námsframvindu úr háskóla. Fullum trúnaði er heitið 
og verður öllum umsóknum svarað. Umsóknarfrestur er til og með 11. maí 2014.

Samtök atvinnulífsins eru heildar-
samtök íslensks atvinnu lífs. Innan 
SA eru sjö aðildar  samtök sem 
starfa á grunni atvinnu greina. 
Aðild að SA eiga rúm lega 2.000 
smá og stór fyrir tæki þar sem 
starfa u.þ.b. sjö af hverjum tíu 
launa manna á almennum vinnu-
markaði á Íslandi.
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Setbergsskóli

Staða deildarstjóra í sérdeild  
er laus við Setbergsskóla.

Um er að ræða starf í deild/námsveri fyrir börn með ein- 
hverfu og unnið er samkvæmt TEECH hugmyndafræðinni.  
Í starfinu felst m.a. umsjón og skipulag kennslu og þjálfunar 
og samstarf við kennara, foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
Reynsla af kennslu nemenda með sérþarfir æskileg.

Allar upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, 
skólastjóri í síma 565 1011/664 5880 netfang:   
maria@setbergsskoli.is

Sjá nánar á heimasíðu skólans.
Umsóknarfrestur er til og með 4. maí 2014.

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

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

 

 

Starfið felur í sér vinnu við forðafræðirannsóknir, 
einkum líkanreikninga fyrir jarðhitakerfi, en einnig 
eftir atvikum almennar rannsóknir og ráðgjöf auk 
kennslu og þjálfunar. Forðafræðirannsóknir snúa 
að túlkun mælinga á eðlisástandi jarðhitakerfa og 
breytingum á því vegna vinnslu, líkanreikningum fyrir 
jarðhitakerfi og rekstrarráðgjöf til jarðhitafyrirtækja. 

Fastur vinnustaður er á skrifstofum ÍSOR í Reykjavík 
eða á Akureyri. Starfið getur falið í sér vinnu utan‒
bæjar eða utanlands og langan vinnudag á köflum. 

FORÐAFRÆÐINGUR MEÐ SÉRHÆFINGU  
Á SVIÐI LÍKANREIKNINGA FYRIR JARÐHITAKERFI

Menntunar- og hæfniskröfur:
Meistara- eða doktorspróf í jarðeðlisfræði, eðlisfræði, 
verkfræði eða skyldum greinum.
Reynsla á sviði forðafræði eða grunnvatnsfræði 
æskileg, einkum líkanreikninga.
Góð kunnátta í eðlisfræði og stærðfræði.
Reynsla og kunnátta í tölvunotkun og forritun.
Frumkvæði og öguð vinnubrögð.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.
Kunnátta í öðrum tungumálum svo sem spænsku, 
frönsku eða þýsku er kostur.

Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, leita að metnaðargjörnum einstaklingi til að bætast í hóp þeirra sem leiða 
rannsóknir og þróun á sviði jarðvarma, grunnvatns og kolvetna í jörðu.

ÍSOR er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið en starfar á viðskiptalegum 
grundvelli á samkeppnismarkaði. ÍSOR er eitt stærsta og öflugasta fyrirtæki heims í rannsóknum og tengdri 

þjónustu við jarðhitaiðnaðinn og nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar sem slíkt.

www.isor.isJarðvísindi - rannsóknir, ráðgjöf og kennsla í 70 ár

ÍSOR leggur áherslu á að hækka hlutfall kvenna og yngra fólks í starfsliði sínu. 
Nánari upplýsingar veita Ingólfur Ö. Þorbjörnsson, deildarstjóri (ingo@isor.is), og/eða Guðni Axelsson, sviðsstjóri (gax@isor.is). 

Umsóknir ásamt ferilskrá þurfa að berast Guðnýju Þórsdóttur, starfsmannastjóra ÍSOR  
gudny@isor.is, eigi síðar en 15. maí 2014. 

ICEL AND GEOSURVEY

ISAK 4x4 Rental, sem hefur leigt út brey t ta jeppa frá 
2007, stefnir að því að verða stærsta sérhæfða bílaleiga 
landsins, og þess vegna auglýsum við nú ef tir öflugum 
rekstrarstjóra. 

Rekstrarstjóri jeppaleigunnar mun sjá um daglegan  
rekstur fyrir tækisins – flotastýringu, útleigur og  
innheimtu reikninga, auk þess að forgangsraða  
verkefnum varðandi viðhald og viðgerðir, og aðstoða  
framkvæmdastjóra varðandi sölu- og markaðsmál.

Góð skrifuð og töluð íslenska og enska eru skilyrði,  
og önnur tungumálakunnát ta æskileg. Margvísleg  
reynsla og menntun verður metin.  Mikilvægt er að  
viðkomandi sé jákvæð(ur), ósérhlíf in(n), framsækin(n) og 
hafi brennandi áhuga á því leiða fyrir tækið á næsta stig.
 
Áhugasamir hafi samband við Svavar Sigurðarson  
í s. 611 0589 eða á svavar@isak.is.

Jeppaleigan ISAK 4x4 Rental (www.isak.is) er framsækið og vaxandi 
f yrir tæki, stofnað 2007, og er dót tur fyrir tæki ferðaskrifstofunnar 
Ísafold Travel (www.isafoldtravel.is).   

Rekstrarstjóri  
ISAK 4x4 Rental

Hæfniskröfur:
- Reynsla af verslunarstörfum

- Áhugi á tísku
- Hæfni í mannlegum samskiptum

- Rík þjónustulund
- Frumkvæði og metnaður í starfi

Áhugasamir sendi umsókn ásamt 
ferilskrá á helga@ntc.is

Umsóknarfrestur er til 5. maí

STARFSFÓLK ÓSKAST
Við leitum að hressum og duglegum

einstaklingum til að starfa með okkur í verslun
okkar í Kringlunni. Kultur menn er leiðandi

herrafataverslun sem selur heimsþekkt
vörumerki eins og Paul Smith, Tiger of Sweden,

Matinique og J.Lindeberg. 
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Vegna námsleyfis er staða framkvæmdastjóra Akureyrarstofu  
laus til umsóknar frá 15. ágúst 2014. Starfið veitist frá 31. júlí 2015.
 
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur  
árangur í störfum sínum. 
 
Starfssvið:
Akureyrarstofa er skrifstofa atvinnu-, ferða-, menningar-, markaðs- 
og kynningarmála hjá Akureyrarbæ. Á Akureyrarstofu starfa verk- 
efnisstjórar saman í teymi, hver með ábyrgð á afmörkuðum sviðum 
í starfseminni. Framkvæmdastjóri er yfirmaður þeirra og forstöðu-
manna þeirra menningarstofnana sem reknar eru af Akureyrarbæ. 
Rekstur Upplýsingamiðstöðvar ferðamanna á Akureyri heyrir einnig 
undir starfsemina.    
Akureyrarstofa er tengiliður við stofnanir sem fjármagnaðar eru af 
miklu leyti af Akureyrarbæ og tengjast málaflokkum hennar:  
Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, Leikfélag Akureyrar, Markaðsskrif-
stofa Norðurlands, Menningarfélagið Hof, Minjasafnið á Akureyri  
og Sinfóníuhljómsveit 
 
Stjórn Akureyrarstofu er nefndin sem fer með málaflokkana og er 
framkvæmdastjóri Akureyrarstofu jafnframt framkvæmdastjóri  
hennar. Hann undirbýr fundi hennar og fylgir ákvörðunum hen-
nar eftir.Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt
 
Umsóknarfrestur er til 10. maí 2014

 
Framkvæmdastjóri  

Akureyrarstofu

Upplýsingafulltrúi 
» umhverfismál á mannamáli

Ef þú hefur reynslu af fjölmiðlum og áhuga á 
umhverfismálum þá gætum við verið með starf 
fyrir þig. Umhverfisstofnun hefur markað sér 
stefnu í upplýsingmálum sem grundvallast á 
miklu gagnsæi og metnaði fyrir að taka virkan þátt 
í opinberri umræðu um umhverfismál. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur 
til þess er að finna á starfatorg.is og
umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2014. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar,
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið 
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is

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

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa. Viðkomandi þurfa að geta 

hafið störf fljótlega.

TÆKJASTJÓRNENDUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við fram- 

kvæmdir hér á landi. Um er að ræða stjórnun á gröfum, jarðýtum, 

vörubílum með krana auk annarra tilfallandi verkefna. Viðkomandi 

þurfa að geta hafið störf fljótlega.

Innréttingasmiður 
 

Innréttingasmiður eða maður vanur vinnu á  
trésmíðaverkstæði Óskast til starfa sem fyrst.  

Mikill fjölbreytileiki verkefna.Við leitum að  
metnaðarfullum einstaklingi sem hefur frumkvæði,  

góða samstarfshæfileika og hæfni til að geta unnið sjálfstætt

 Áhugasamir sendi inn umsóknir á gussi@vogn.is

HæfniskröfurHelstu verkefni og ábyrgð

islandsstofa@islandsstofa.is

ragnheidur@islandsstofa.is

Spennandi starfsnám

- V E R K S T Æ Ð I Ð -

Kletthálsi 9 • Sími 568 1090

METNAÐARFULLIR 
BIFVÉLAVIRKJAR ÓSKAST
Við leitum að bifvélavirkjum, bæði til starfa í tæknimálum og eins við almennar viðgerðir. 
Starfsumhverfi, gæðakerfi og endurmenntun er  samkvæmt stöðlum Volkswagen Group. 
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem hafa ánægju af störfum sínum.

Við leitumst við að vera samstíga því besta í Evrópu.

– 30 ára • stofnað 1984 –



Hýsi - Merkúr hf.  /  Völuteigi 7 // 270 Mosfellsbær
Sími 534 6050  /  merkur@merkur.is  /  www.merkur.is

uteiigii 77 // 272700 MMo fsf lelllsbbær

SÖLUMAÐUR
Í VARAHLUTA- OG TÆKJADEILD

Leitum að sölumanni í varahluta- og tækjadeild 
okkar hjá Hýsi - Merkúr hf. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi vélaþekkingu,
búi yfir góðri enskukunnáttu, sé talnaglöggur 
og sé vanur að vinna á tölvu.

Áhugasamir sendi tölvupóst með upplýsingum 
á netfangið throstur@merkur.is fyrir 3 maí nk.  
Öllum verður svarað og fullum trúnaði er heitið.

Sölustarf í boði 
Vilt þú vinna heima hjá þér á nánast 
hvaða tíma sem er?
 
Leitað er að sölufólki um land allt í símasölu.
Starfið felst í að hringja í einstaklinga og fyrir tæki 
og bjóða vörur og þjónustu til sölu. 

Hægt er að vinna starfið heiman frá sér eða í raun 
hvar sem net tenging næst.
 
Starfið er sveigjanlegt og hentar því til að mynda 
þeim sem vilja bæta við sig vinnu seinni par t dags  
og á kvöldin.
 
Leitað er að fólki sem er got t í mannlegum sam-
skiptum. Æskilegt er að umsækjendur séu 18 ára  
eða eldri.
 
Starfið er verktakavinna og ráðast laun eingöngu 
af sölu starfsmannsins, þ.e. hlut falli af sölutekjum. 
Tekjumöguleikar eru því miklir fyrir rét tan aðila.
 
Umsóknir berist á net fangið turing@turing.is.

Verkefnastjóri óskast
Skjal þjónusta ehf. er öflugt þýðingar- og vefþjónustu-
fyrir tæki sem veitir alhliða þjónustu við þýðingar, 
textagerð, veflausnir og stýringu og miðlun á efni.  
 
Meðal viðskiptavina okkar eru mörg af stærstu  
fyrir tækjum og stofnunum á Íslandi sem og erlendis. 
Hjá fyrir tækinu starfa um tíu manns í fullu star fi auk 
fjölda verktaka í hlutastarfi.  
 
Nú leitum við að samviskusömum og skipulögðum aðila 
til star fa við verkefnastjórnun. 
 
Starfssvið:
     •  Samskipti við viðskiptavini, þýðendur og verktaka
     •  Greining verkefna og tilboðsgerð
     •  Verkefnastjórnun
     •  Aðkoma að markaðsmálum 
 
Hæfniskröfur:
     •  Mjög góð íslensku- og enskukunnát ta
     •  Góð almenn tölvukunnát ta
     •  Skipulagshæfileikar
     •  Vandvirkni og samviskusemi
     •  Geta til að forgangsraða og sinna mörgum  
        verkefnum samtímis
     •  Rík þjónustulund
     •  Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Umsóknir skal senda á net fangið 
atvinna@skjal.is fyrir 5. maí 2014.

Atvinna
Málmiðnaðarmaður
     
Hitaveita Egilsstaða og Fella óskar eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi 
til starfa, góð þekking á logsuðu og rafsuðu góður kostur.

Helstu verkefni

Umsóknarfrestur er til 6. maí 2014.

RÁÐGJAFARSVIÐ

Ráðgjafi í 
upplýsingatækni
Við leitum að metnaðarfullum og framsýnum 

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

viðskiptavini okkar.  

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

Menntunar og hæfniskröfur 
Almenn góð tölvuþekking og menntun sem 

nýtist í starfi • Þekking á helstu viðskipta- og  
upplýsingakerfum • Reynsla í upplýsingaöryggismálum 

æskileg • Einhver reynsla af innleiðingu 
á verklagsreglum og gæðamálum.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Andrésar 
Guðmundssonar starfsmannastjóra á netfangið 

agudmundsson@kpmg.is og veitir hann 
jafnframt nánari upplýsingar í síma 545 6077.

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi 
allar umsóknir, fyrirspurnir og 

persónulegar upplýsingar. 

kpmg.is

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is



| ATVINNA | 

Gleraugnaverslun staðsett í verslunar-
miðstöð óskar eftir starfsmanni.

Starfið felur í sér afgreiðslu, sölu og ráðgjöf til viðskiptavina 
og fleira sem til fellur.

Viðkomandi þarf að vera kurteis, þjónustulundaður og 
góður í mannlegum samskiptum.

Einungis einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina.
Vinnutími er frá 13:00 - 19:00 alla virka daga og einnig ein til 
tvær helgar í mánuði.

Viðkomandi þarf að hefja störf fljótlega.

Umsóknarfrestur til og með 5. maí 2014 og sendist á box@
frett.is merkt Gleraugu-2604

Þjóðminjasafn Íslands óskar ef tir áhugasömum og  
hugmyndaríkum rekstraraðila til að taka að sér  
veitingarekstur í Safnahúsinu við Hverfisgötu  
(Þjóðmenningarhúsinu).  Safnahúsið, sem er friðað og  
af mörgum talið eit t fegursta hús Reykjavíkur, mun hýsa  
nýja grunnsýningu um íslenska listasögu og sjónrænan  
menningararf sem áætlað er að opna í lok sumars 2014.
Þjóðminjasafnið tekur öllum góðum hugmyndum um  
veitingareksturinn með opnum huga en mikilvægt er að  
y firbragð veitingarekstursins falli vel að star fsemi og  
y firbragði hins friðaða húss. 
 
Rekstraraðilinn þarf að:
   •  Vera fær um að sinna fjölbrey t tum hópi safngesta,  
       fundargesta og annarra gesta
   •  Vera tilbúinn að bjóða upp á fjölbrey t tar veitingar  
       sem henta star fsemi hússins
   •  Hafa reynslu og hæfni t il að sinna veitingarekstrinum  
      af alúð, smekkvísi og metnaði
   •  Búa y fir góðri samskiptahæfni og vera tilbúinn að  
      þróa reksturinn í takt við reynslu og þarfir hússins  
      hverju sinni
 
Áhugasamir eru hvat tir t il að nálgast frekari upplýsingar  
og umsóknarform með því að hafa samband við tengilið  
verkefnisins, Þóru Björk Ólafsdót tur s: 530-2200  
eða 530-2235, thora.bjork@thjodminjasafn.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 12. maí 2014.

Þjóðminjasafn Íslands
Veitingarekstur í Safnahúsinu við Hverfisgötu

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Aðstoðarmatráður á leikskólann Grænatún

· Deildarstjóri á leikskólann Baug

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Leikskólakennari í íþróttasal á leikskólann 
Baug

· Skólaliðar í Kársnesskóla

· Tónmenntakennari í Kársnesskóla

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

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

ÚTBOÐ
Göngustígur og stofnlagnir í Fellabæ

Hitaveita Egilsstaða og Fella óskar eftir tilboðum í verkið GÖNGUSTÍGUR OG STOFNLAGNIR Í 
FELLABÆ. Verkið felst í lagningu á 580 m löngum göngustíg samhliða endurnýjun á 750 m af 
stofnlögnum hitaveitu og vatnsveitu meðfram hringvegi frá Smiðjuseli að Lagarbraut í Fellabæ 
ásamt 250 m af öðrum lögnum.    

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Hitaveitu Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1, 
700 Egilsstöðum, frá og með miðvikudegi 9. apríl 2014, eða samkvæmt samkomulagi. 

Nánari upplýsingar á heimasíðu HEF, www.hef.is. 

Tilboð verða opnuð á sama stað miðvikudaginn 7. maí 2014 kl. 14:00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska (ath. breytt dagsetning). 

Óskar eftir leikskólakennurum eða öðru uppeldismenntuðu 
starfsfólki í þrjár 100% stöður frá og með 28. júlí 2014.
Einnig er óskað eftir þroskaþjálfa til að sjá um sérkennslu.
Leikskólinn Heiðarsel er Heilsuleikskóli sem starfar eftir 
heilsustefnunni. Áhersla er lögð á hreyfingu, næringu og listsköpun 
í leik og starfi. Aðrir áhersluþættir leikskólans eru málörvun/læsi 
og stærðfræði. 

Góður andi er ríkjandi í skólanum. Hafir þú áhuga á að vinna í 
metnaðarfullu starfsumhverfi með skemmtilegum börnum og fólki 
þá hafðu samband.

Frá og með 28. júlí næstkomandi stækkar leikskólinn um eina deild 
og verður fjögra deilda leikskóli.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
• Reynsla af uppeldis-og kennslustörfum með börnum æskileg
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 10. maí nk.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um. 
Sækja skal um starfið rafrænt á vef Reykjanesbæjar. 
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf 

Frekari upplýsingar veitir Kolbrún Sigurðardóttir leikskólastjóri í 
síma 4203131/8665936 eða kolbrún.sigurdardottir@heidarsel.is

ATVINNA
LEIKSKÓLINN HEIÐARSEL

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í ef tir töldum iðngreinum verða haldin  
sem hér segir:

Í snyr tifræði í maí-júní.  Umsóknarfrestur er t il 1. maí.
Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur t il 1. maí.
Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur t il 1. júní.

Í ljósmyndun í september – október.  
Umsóknarfrestur t il 1. júlí.
 
Dagsetningar prófanna verða bir tar á heimasíðu okkar 
um leið og þær liggja fyrir. 
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,  
lí feyrissjóðsyfirli t og bur t fararskír teini með einkunnum 
eða staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í  
maí 2014.  
Kostnaður próf taka s.s. efniskostnaður er mismunandi 
ef tir iðngreinum. 
 
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
vef fang: www.idan.is og á skrifstofunni.

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

Garðabær, óskar eftir tilboðum í 
innanhússfrágang vegna sjúkraþjálfunar í 
hjúkrunarheimilinu og þjónustuseli Ísafoldar að 
Sjálandi í Garðabæ. Verkið nær til fullnaðar 
frágangs að innan og skilast húsið tilbúið til 
notkunar án búnaðar. Aðlaga þarf núverandi 
tæknikerfi (frárennsliskerfi, neysluvatn, hitakerfi, 
vatnsúðakerfi og loftræsikerfi) að nýju skipulagi.

Stærð verks er um 263 m²  

Helstu magntölur eru:
   Loftræsikerfi  1000 m³/klst         
 Vatnsúðakerfi  280 m² 
 Málaðir fletir 500 m²
 Gifsveggir 160 m²
 Niðurhengd loft 263 m²
 Gólfdúkar 263 m²
 
Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 1. september 
2014.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef 
verksins, lykilorð að útboðsgögnum veitir Karl 
Ásgrímur Ágústsson sími 840 1640, karl@thg.is. 
Einnig er hægt að fá gögnin afhent á geisladisk 
frá kl.14.00 þriðjudaginn 29. apríl n.k. Í 
þjónustuveri Garðabæjar. 

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofum 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ 
föstudaginn 16. maí 2014 kl. 14:00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 
  

ÚTBOÐ
HJÚKRUNAREIMILIÐ

ÍSAFOLD

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2014-2015

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 27. ágúst 2014 til
25. ágúst 2015.
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en  
mánudaginn 19. maí nk.

LAUGARDAGUR  26. apríl 2014 11











KIA Ceed LX 1,4 CRDI árgerð 2012 
Ekinn 12þkm. Dísil beinskiptur 6 gíra 
Frítt í stæði Verð kr. 2.790.000

KIA RIO EX CRDI árgerð 2006 Ekinn 
130 þkm. Dísil beinskiptur 100% 
kortalán Verð kr. 980.000

Tabbert T-B L400TD hjólhýsi árgerð 
2012 Nánast ekkert notað, glæsilegt 
bygging Verð kr. 3.350.000

VW Transporter LWB 4x4 tdi árgerð 
2011 Ekinn 130þkm. Dísil beinskiptur 
Verð kr. 3.790.000 m/vsk.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

TOYOTA Avensis Wagon 2,0 D4D.-
DÍSEL- Árgerð 09/2013, ekinn 5 Þ.KM, 
6 gírar.Álfelgur og fl. Verð 4.590.000.- 
Er á staðnum Rnr.155396.

Iveco Irisbus 50C 14 - 20 Manna 
Árgerð 2006, ekin 399þ.km. Mikið 
yfirfarinn bíll sem er á staðnum. Verð 
4.890.000kr. Raðnúmer 155741. Sjá 
nánar á www.stora.is

Range Rover Sport Supercharged. 
Árgerð 05/2005, ekinn aðeins 68 
Þ.KM,Umboðsbíll.Einn með öllu, Ný dekk. 
Verð 4.990.000.- Er á staðnum.Rnr.155842

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

TOYOTA Auris 1.4 sol dísel. 
Árgerð 2008, ekinn 110 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
Rnr.160705

MERCEDES BENZ Ml 320 cdi. 
Árgerð 2007, ekinn 120 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000. 
Rnr.210352.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.990645. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MMC Pajero. Árgerð 2009, ekinn 
92 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.210368.

KIA Sorento ex luxury 197 hö. Árgerð 
2012, ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.290.000. Rnr.110921. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES BENZ E 300 cdi. 
Árgerð 2010, ekinn 139 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.590.000. 
Rnr.990612.

TOYOTA Yaris Sol. Árgerð 2006, 
ekinn 199 Þ.KM, bensín, beinskiptur. 
Gott verð 690.000! Er á staðnum. 
Rnr.161028.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TOYOTA Yaris terra dísel. Árgerð 2006, 
ekinn 130 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.286331

TOYOTA Rav4 gx. Árgerð 2008, ekinn 
107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.290.000. Rnr.336356

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2006, ekinn 105 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.590.000. 
Rnr.336339

M.BENZ M ml350 ml 350 (186). 
Árgerð 2006, ekinn 115 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.450.000. 
Rnr.336295. Glæsilegt eintak !

TOYOTA Avensis. Árgerð 2012, 
ekinn 28 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
3.840.000. Rnr.380413

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 27 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.850.000. Rnr.286357

TOYOTA Auris terra eco. Árgerð 2013, 
ekinn 31 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.990.000. Rnr.286358

TOYOTA Land cruiser 150 gx. 
Árgerð 2010, ekinn 102 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.371776

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

• Sumarið er byrjað hjá okkur á Planinu  
í Korputorgi. 

• Upptjaldaðir ferðavagnar í miklu úrvali.
• Komdu og tjaldaðu ferðavagninum þínum 

inni hjá okkur, við seljum.
• Fjölbreytt úrval notaðra bíla og ferðavagna 

á staðnum og á skrá.

Þetta er bara lítið sýnishorn af þeim möguleikum  
sem við bjóðum upp á til að gera sumarið ógleymanlegt!
Opnunartímar: mán – fös 10-18  lau. 12-16  sun. 13-15
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

2200 fm2  
sýningarsalur

Erum byrjaðir að taka við 
vögnum fyrir sumarið

OPIÐ Í DAG

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


