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Sálfræðingur óskast – afleysing
 
Vestmananeyjabær auglýsir eftir sálfræðingi til starfa hjá fjöl- 
skyldu- og fræðslusviði Vestmannaeyjabæjar.  
Um er að ræða afleysingu í eitt ár frá og með 1. september 2015.  
Starfið er á sviði skóla- og félagsþjónustu. 

Starfssvið sálfræðings 
• Ráðgjöf til foreldra barna og starfsfólks leik- og grunnskóla. 
• Forvarnarstarf. 
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf og 

eftirfylgd mála. 
• Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk 

skóla. 
• Ráðgjöf og meðferð fyrir fjölskyldur og börn sem njóta þjónustu 

barnaverndar. 

Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarfi við kennsluráðgjafa, 
félagsráðgjafa, starfsfólk skóla, starfsfólk félags- og heilbrigðis- 
þjónustu og aðra sérfræðinga.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góðir skipulagshæfileikar 
• Færni í samskiptum 
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi 

Upplýsingar veitir Jón Pétursson, framkvæmdastjóri fjölskyldu- 
og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar (jonp@vestmannaeyjar.is) 
í síma 488 2000.

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2015.

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á netfangið 
jonp@vestmannaeyjar.is. Með umsókn þarf að fylgja ferilsskrá 
um fyrri störf og menntun ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

Framsækið bílaleigufyrirtæki óskar eftir því að ráða bifvélavirkja 
í fullt starf í starfsstöð sína í Keflavík. Leitað er að metnaðarfull- 
um og áhugasömum einstakling með reynslu af bílaviðgerðum. 
Góð laun í boði. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Alexander Haraldsson í síma 848-1250.

Umsóknir sendist á netfangið alexander@lotuscarrental.is.

Bifvélavirki
óskast

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta svo sem 
leik-, grunn-,  og tónskóli, 
heilsugæsla, dvalar- og hjúkr-
unarheimili og frábær aðstaða til 
allrar almennrar íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík og 
nágrenni og samgöngur greiðar 
allt árið.  Ferðaþjónusta er öflug 
og vaxandi í sveitarfélaginu og 
fjölbreyttir möguleikar á því sviði 
fyrir fólk með ferskar hugmyndir.

Lausar stöður í Vík í Mýrdal:

• List- og verkgreinakennari 
• Íþróttakennari í afleysingu í eitt ár

Tvær stöður list- og verkgreinakennara og staða íþróttakennara í eitt ár við Grunnskóla 
Mýrdalshrepps eru einnig lausar til umsóknar frá og með næsta skólaári.

Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum kennurum í þessar stöður. 
Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Þorkell Ingimarsson skólastjóri skolastjori@vik.is í síma 865-2258. 
Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870 Vík. 
Umsóknarfrestur er til 7. ágúst n.k.

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík

Vaktstjóri og starfsmaður í eldhús í 100% starf.
Einnig starfsfólk í aukavinnu.

Ertu hress og skemmtileg/ur og langar að koma í liðið 
okkar á Roadhouse? Við leitum að vaktstjóra og  

starfsmanni í 100% starf. Unnið er á vöktum 2-2-3.
Vantar einnig fólk í kvöld- og helgarvinnu.

Áhugasamir hafi samband á eldhus@roadhouse.is

Samskiptastjóri - fullt starf
tar  f lur  s r tr   r  u l s a lu  ur ast r u  t fu l a s  rra s a 

 r f a s  a s fur u s   a s tast r  u   al a uta  u  fr slu l
starfs a a  a a  a au st u  r f u   sa star   s sst ra r strars s

Verkefnastjóri menntasjóða - fullt starf
tar  f lur  s r u s   l u  tas u  s s  u s   u s ar- 
t lutu arf rl  s ula u fu a  r st f a s   ttt u  ru arstar  lu  

sa s tu   s ta  st r r s a  starfsf l  st f u ar ar  tarfs a ur arf a  ra
r u  a  s a ru   st rfu  s  arf ast rlaus ar  

Upplýsingastofa og móttaka - fullt starf
tar  s t st  ll  u s ar  l s ast fu u   rl s  rl s  al ra 

starfa  tt u a s au  s ar a st arstarfa  tar  f lur  s r l sa s t   
s ta   starfsf l  st f u ar ar   r u  l  rl a sa starfsa la

Matráður - 60% starf 
tar  f lur  s r u s   tu t  a s  ats l   a stur  t a t ar f r r fu  

u tt  fr a  sa t ru  t lfalla  st rfu   l tu  a u   u ar u
sta l  s  fur u af ats l  r l ur  a l u  sa s tu  s rt l ur  r s ur 
  a ustulu

Umsóknarfrestur er til kl. 16:00, mánudaginn 12. ágúst 2015
ar  u l s ar u  st r  r a  a  as u a s 

 ar s al af fra t s a u  st r  ra s s starfs laus-st rf
s  s al f l a f r ls r  ar r f  r fs rt

Starfsfólk óskast
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Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is
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Vörustjóri
Hefur þú brennandi áhuga á fjarskiptageiranum og 
tækninýjungum almennt? Þá gæti starf vörustjóra hjá Vodafone 
verið framtíðarstarfið þitt.

Sem vörustjóri sérð þú um að verkefnastýra þróun, mótun og 
innleiðingu á vörum fyrir viðskiptavini Vodafone auk þess að 
sinna framlegðargreiningu, ferlagerð og tölfræðigreiningu. 
Um er að ræða spennandi starf á síbreytilegum 
markaði og líflegum vinnustað.

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

Umsóknarfrestur er til og með 
9. ágúst 2015.

Vodafone
Við tengjum þig
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www.skagafjordur.is
– lífsins gæði og gleði
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Tónlistarskóli Skagafjarðar 
auglýsir laus störf
Tónlistarskóli Skagafjarðar óskar eftir að ráða tvo fiðlukennara fyrir næsta 
skólaár. Annan í 100% stöðu og hinn í 50% forfallakennslu vegna 
fæðingarorlofs, sem getur kennt á selló og kontrabassa. 

Menntunar- og hæfniskröfur  
Æskilegt er að viðkomandi hafi fiðlukennaramenntun eða sambærilega menntun ásamt 
reynslu af kennslu. Viðkomandi þarf að vera fær í mannlegum samskiptum og hafa 
ánægju af að vinna með börnum. Auk þess að vera metnaðarfullur og áhugasamur.

Störfin henta jafnt konum sem körlum. Laun og önnur starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við FT eða FIH.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015
Umsóknum sem greina frá menntun og fyrri störfum skal skila í gegnum heimasíðu 
sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf) eða í gegnum íbúagátt sveitarfélagsins.

Nánari upplýsingar um störfin gefur Sveinn Sigurbjörnsson í síma 
453 5790 / 849 4092 eða með því að senda fyrirspurn á tons@skagafjordur.is

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR

Framkvæmdastjóri
innanlandsflugvallasviðs
Isavia leitar að öflugum stjórnanda í spennandi starf

Leitað er að öflugum stjórnanda sem 
hefur örugga framkomu, samskipta-
hæfni, drifkraft og vinnur skipulega.

Gerð er krafa um reynslu í stjórnun og 
háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Meðal verkefna framkvæmdastjóra eru:
• Að hafa yfirumsjón með rekstri og þróun innanlandsflugvalla og sjá til þess 
 að rekstur sé í samræmi við ytri og innri kröfur
• Að annast öll samskipti við hagsmunaaðila og þjónustukaupendur
• Áætlanagerð og eftirlit með hagkvæmum rekstri, framkvæmdum og öryggismálum
• Stjórnun starfsmannamála

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1050 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg-
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Nánari upplýsingar gefur Katrín S. Óladóttir – katrin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is  
Umsóknarfrestur er til 12. ágúst
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Viltu bætast í hópinn  
– sendu okkur umsókn!
Spennandi störf í Hraunvallaskóla:
• Almenn kennsla á yngsta stigi
• Sérkennsla
• Kennsla í sviðslistum (leiklist)

Skólinn hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn 
bæði leik- og grunnskóli. Hraunvallaskóli starfar eftir hug-
myndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með 
það í huga. Kennsla er miðuð við að mæta ólíkum þörfum 
einstaklinga sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og 
meta árangur sinn.  
Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta - samvinna - ábyrgð.  

Nánari upplýsingar um störfin veitir Lars J. Imsland 
skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is eða í síma 590 2800. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.hafnarfjordur.is 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ. 
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Yfiriðjuþjálfi
Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipuleggur iðjuþjálfun heimilismanna og ber ábyrgð á 
 henni í samræmi við hugmyndafræði, markmið og  
 gæðakerfi heimilisins. 
• Tekur virkan þátt í teymisvinnu Droplaugarstaða.

Hæfniskröfur
• Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af heims -  
 samtökum iðjuþjálfa (WFOT)
• Íslenskt starfsleyfi og löggilding frá Heilbrigðisráðuneytinu
• Reynsla á sviði iðjuþjálfunar
• Reynsla á sviði öldrunar æskileg
• Samskipta- og samvinnuhæfni 
• Sjálfstæði  í vinnubrögðum
• Frumkvæði í starfi, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Hjúkrunarfræðingur
Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn hjúkrun og umönnun íbúa Droplaugarstaða.
• Gerð hjúkrunaráætlana, greiningar og meðferð.
• Þáttaka í RAI mati.
• Skráning í Sögukerfið.

Hæfniskröfur
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi
• Reynsla af hjúkrun aldraðra æskileg
• Faglegur metnaður
• Frumkvæði í starfi, þolinmæði og jákvætt viðhorf
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni  í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
i t ði b i d li þ ð b til fél ið bú í

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst

Við bjóðum upp á:
• Heimilislegt vinnuumhverfi
• Krefjandi og spennandi verkefni
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Skemmtilegan og faglegan starfsmannahóp

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Iðjuþjálfafélags Íslands annars vegar og hins vegar 
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Ólafsdóttir 
forstöðumaður í síma 414-9500 eða með því að senda fyrir-
spurnir á ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is

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

YFIRIÐJUÞJÁLFI OG HJÚKRUNARFRÆÐINGAR Á DROPLAUGARSTAÐI

DROPLAUGARSTAÐIR, HJÚKRUNARHEIMILI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA 
YFIRIÐJUÞJÁLFA Í 100% DAGVINNU, 20% AF STARFI YFIRIÐJUÞJÁLFA 
MUN FARA FRAM Í SELJAHLÍÐ, HEIMILI ALDRAÐRA Í BREIÐHOLTI.  

EINNIG ER ÓSKAÐ EFTIR HJÚKRUNARFRÆÐINGUM Í  VAKTAVINNU, 
STARFSHLUTFALL ER SAMKOMULAGSATRIÐI.

Velferðarsvið

HEIMILISFÓLK Á DROPLAUGARSTÖÐUM ERU EINSTAKLINGAR 
SEM FENGIÐ HAFA HEILSU- OG FÆRNIMAT OG ÞURFA DAGLEGA 
HJÚKRUN OG AÐHLYNNINGU. LAGT ER ÁHERSLU Á SJÁLFRÆÐI 
EINSTAKLINGSINS, HEIMILISLEGT UMHVERFI, VIRÐINGU FYRIR 
EINKALÍFI, ATHAFNASEMI OG AÐ ÖRYGGI OG VELLÍÐAN SÉ Í 
FYRIRRÚMI.  Á DROPLAUGARSTÖÐUM ERU 82 ÍBÚAR.

Vodafone
Við tengjum þig

Viðskiptastjóri á 
fyrirtækjamarkaði

Ert þú með ríka þjónustulund, leiðtogafærni og átt auðvelt 
með samskipti? Þá gæti starf viðskiptastjóra á sölu- og 

þjónustusviði Vodafone verið framtíðarstarfið þitt. 
Viðskiptastjóri ræktar tengsl við fyrirtæki og sinnir 

ráðgjöf og þjónustu. Einnig þarf hann 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 9. ágúst 2015.

Starfsmenn óskast í löndun
Um er að ræða löndun á sjófrystum afurðum á  

höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum.
Mikil vinna framundan. 

Nánari upplýsingar í síma 892 2533 eða 896 3440
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Læknastörf við Umdæmissjúkrahús 
Austurlands, FSN

1. Starf forstöðulæknis á sjúkrahúsinu, 
    100% starf

2. Starf sérfræðilæknis á sjúkrahúsinu,
    80–100% starf

Umdæmissjúkrahús Austurlands, FSN í Neskaupstað,  
starfrækir blandaða lyf- og handlækningadeild, hjúkrunar-
deild, fæðingarþjónustu og endurhæfingardeild ásamt stoð-
deildum, sem og heilsugæslu fyrir íbúa í Neskaupstað og 
Mjóafirði. Þjónustusvæði sjúkrahússins nær frá Bakkafirði 
til Djúpa-vogs, svæðis sem telur um 11.000 íbúa.

Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúk-
rahúsþjónustu samanber lög um heilbrigðis-þjónustu nr. 
40/2007 og það er hlekkur í þjónustukeðju HSA, sem starfar 
á þremur fagsviðum heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. 
Á þjónustusvæði HSA eru auk FSN fimm heilsugæslur, en 
alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins.
HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og 
þverfaglegri samvinnu.

1. Starf forstöðulæknis
Menntunar- og hæfniskröfur:  
Umsækjandi skal hafa sérfræðiréttindi í læknisfræðilegri 
sjúkrahússérgrein og eftir atvikum sérþekkingu innan 
viðkomandi sérgreinar. Starfið krefst hæfni í samskiptum og 
samvinnu, frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða.  
Menntun og/eða reynsla af stjórnun er æskileg.  
Staðan er laus frá 01.10. 2015, eða eftir samkomulagi.

2. Starf sérfræðilæknis 
Menntunar- og hæfniskröfur:  
Æskileg sérfræðimenntun er almennar lyflækningar, 
bráðalækningar eða heimilislæknismenntun með reynslu af 
starfi á lyflækningasviði sjúkrahúss. Samskiptahæfni, frum-
kvæði og sjálfstæð vinnubrögð eru nauðsynlegir eiginleikar.  
Staðan er laus frá 01.09.2015 eða eftir samkomulagi.

Nánar um bæði störf er í starfslýsingum. Kjör fara eftir 
kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef 
Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, 
mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.

Umsóknarfrestur um báðar stöðurnar er til 21.08. 2015.

Nánari upplýsingar gefa: 
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, 
s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is, 

Valdimar O. Hermannsson, rekstrarstjóri, 
s. 860-6770, netf. valdimarh@hsa.is og 

Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri, 
s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is.

Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

 Laus störf 
Grunnskóli Seltjarnarness  
 • Umsjónarkennari á miðstigi 
  (tímabundið til 1. des. 2015). 
 • Kennsla í náttúrugreinum á unglingastigi, 
  fullt starf. 
 • Íþróttakennsla, fullt starf. 

Nánari upplýsingar um störf veitir Guðlaug  
Sturlaugsdóttir skólastjóri gustur@grunnskoli.is. 

Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á 
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar -undir  
http://www.seltjarnarnes.is –Störf í boði 

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst næstkomandi. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga. 

Tígrisdýr óskast!
Við leitum að hressum og duglegum 

einstakl ingum í verslun okkar hér á Selfossi. 

Starfsmenn Tiger hafa gott auga fyrir útstillingum, 
eru snyrtilegir til fara og með ríka þjónustu lund.

Um hlutastarf er að ræða. Reynsla af afgreiðslustörfum 
er æskileg. Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Áhugasömum er bent á að hægt er að fá 
nánari upplýsingar og senda inn umsókn 

á netfangið atvinna@tiger.is 
merkt „Selfoss“.

Við leitum 
einstaklingum í ve

Starfsmenn Tig
eru snyrtilegi

Um hlutastarf er að f
er æskileg. Viðkom

Áhuga
nánar

Við leitum að hressum og duglegum einstaklingum
í verslanir okkar á höfuðborgarsvæðinu.

Starfsmenn Tiger hafa gott auga fyrir útstillingum,
eru snyrtilegir til fara og með ríka þjónustulund.

Um hluta- eða full störf er að ræða. Reynsla af afgreiðslu-
störfum er æskileg. Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Áhugasömum er bent á að hægt er að fá nánari upplýsingar 
og senda inn umsókn á netfangið atvinna@tiger.is merkt  

„Höfuðborgin“. Umsóknarfrestur er 7. ágúst n.k.

Tígrisdýr óskast

Við smíðum úr ryðfríu stáli og erum að leita að: Rennismið, stálsmið, málmiðnaðarmanni, vélsmið,  
reyndum suðumanni, vinnandi verkstjóra, aðstoðarmanni, fólki með reynslu eða áhuga á að starfa á okkar sviði.

• Micro-ryðfrí smíði ehf er 20 ára gömul vélsmiðja vel búin tækjum s.s. tölvustýrðum rennibekk, tölvustýrðum fræsara, 
   rörabeygjuvél og fl.  
• Einnig er á leiðinni ný tölvustýrð kantpressa af fullkomnustu gerð.
• Vinnuaðstaða er snyrtileg og öll suðuborð af nýjustu gerð.
• Snyrtileg og góð starfsmannaaðstaða.

Meðal okkar viðskiptavina eru fyrirtæki í sjávarútvegi og matvælaiðnaði. Við framleiðum vinnslulínur og tækjabúnað í fiskiskip, 
sjáum um uppsetningu og viðhald vinnslubúnaðar í skipum hér heima og erlendis, sjáum um smíði og samsetningu á matvæla-
framleiðslulínum í samstarfi við þekkt fyrirtæki sem selur sinn tækjabúnað um víða veröld, svo það helsta sé nefnt.
Verkefnastaða er mjög góð.

Hafðu samband, þitt tækifæri gæti verið hjá okkur.
Þú getur sent okkur ferilskrá á micro@micro.is 

Micro-ryðfrí smíði ehf. | Suðurhrauni 12b, 210 Garðabæ | S: 5882314 | www.micro.is

Spennandi störf hjá Sveitarfélaginu Hornafirði 
Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. 
Öflugt  menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu. Fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni. 

Nýheimar þekkingarsetur er  mennta- og fræðastofnun þar koma saman Rannsóknasetur Háskóla Íslands, Náttúrustofa Suðausturlands, 
Framhaldskóli, Hornafjarðarsöfn, Matís og Fræðslunet Suðurlands. Stuðningur við frumkvöðla t.d. FAB LAB smiðja er í Vöruhúsi.

Öll almenn þjónusta er til staðar í sveitarfélaginu og má þar nefna tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.
Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó.

Sveitarfélagið leitar að öflugu starfsfólki sem vill starfa á skemmtilegum og fjölskylduvænum vinnustað

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is
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LAWYER ADMINISTRATOR
Job reference: 2015/04

The EFTA Court in Luxembourg invites applications 
for the position of Lawyer Administrator which will be  
vacant mid-October 2015. The Lawyer Administrator 
works in the Court´s Registry and reports to the Registrar.  
He/she follows up the daily work on court cases both  
internally and externally, coordinates the work of the  
external translators/revisers, supervises the final legal  
editing of judgments and other decisions, supervises all 
EFTA Court publications (Court Reports, EFTA Court Texts, 
Official Journal, EEA Supplement, etc), and is responsible for 
 procedural questions including updates on procedural 
rules and other legal documents.

The appointment will be for a fixed term of three years,  
renewable. The position is normally placed at grade A4, 
starting at € 85.822 per annum. Depending on personal  
situation and family status, additional allowances and  
benefits may apply. Tax conditions are favorable.  

Candidates should have the following qualifications:
• A university law degree in the national law of one of the 

Member States, good knowledge of EEA/EU law. 
• Proven professional experience from a national or inter-

national Court, a national or international administration, 
law firm or a private undertaking. 

• Strong computer literacy. 
• Excellent command of written and spoken English 
 (the working language of the Court). 
• Knowledge of one or more of the EFTA Court Member 

State languages is highly desirable. Knowledge of other 
EU languages is an asset. 

• Excellent organisational, interpersonal and communi- 
cation skills. 

• Proactivity and full commitment with the ability to work 
both independently and in a team in an international 

environment.

Deadline for application is 23 August 2015. Candidates 
are invited to fill out the application form posted on 
the Court’s web site www.eftacourt.int and send it to  
application@eftacourt.int. The application form should  
be accompanied by a letter of motivation.

Questions regarding the post may be addressed to Bryndís 
Pálmarsdóttir, at +352 421 08 335 or bryndis.palmarsdottir@
eftacourt.int or Gunnar Selvikat +352 421 08 331 or gunnar.
selvik@eftacourt.int.

Lifandi starf í Café Atlanta
Cafe Atlanta er fjölhæfur veitingastaður með innblástur frá 29 ára flugsögu flugfélagsins Air Atlanta.
Staðurinn er vel staðsettur á miðju höfuðborgarsvæðisins fyrir ofan verslunarmiðstöðina Smáralind, og
býður upp á margvíslega þjónustu:

afgreiðslu og öðrum störfum sem til falla, ásamt því að aðstoða

Hæfniskröfur:

Vinnutíminn er 8 til 16 virka daga.
Ferilskrá sendist á hr@atlanta.is fyrir 10. ágúst n.k.

CaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCCC féféféféféféféfééféff  A A A A A A AAAAAAAAAAtltltltltltltltltltltltltltlttttt anananananaanananananananna tatatatatatatatatatatattattaat

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- otg útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

FRÉTTAMAÐUR Á STÖÐ 2
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU FRÉTTAMANNA LANDSINS?
Okkur vantar sjónvarpsfréttamann,
í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum 
vinnustað í stöðugri sókn.

 Umsækjandi þarf:
• að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi  

og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
• að hafa gott vald á íslenskri tungu
• að vera fær í mannlegum samskiptum
• að geta unnið undir álagi

Upplýsingar gefur Kristín Þorsteinsdóttir,  
aðalritstjóri 365, kristin@frettabladid.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst.
Reynsla af fréttamennsku er skilyrði

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í 
heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti,
skilvirka verkferla, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

Fjármálasvið

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Verkefni í tekjubókhaldi,
m.a. vegna ósjúkratryggðra

• Afstemmingar í lánar-
drottnabókhaldi

• Upplýsingagjöf

Við leitum eftir jákvæðum og duglegum einstaklingi sem er reiðubúinn að axla 
ábyrgð og takast á við krefjandi og spennandi verkefni í reikningshaldi.

Hæfnikröfur

• Háskólapróf í viðskiptafræði
• Rík þjónustulund, frumkvæði 

og hæfni í samskiptum
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Góð íslensku- og 

enskukunnátta
• Þekking og reynsla af Orra,

er kostur

Umsóknarfrestur er til
og með 17. ágúst 2015.

Starfshlutfall er 100% og laun skv. 
kjarasamningi fjármálaráðherra

rafrænt á landspitali.is, undir  
„Laus störf“. Öllum umsóknum
verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu við ráðningar 
á spítalanum. Umsókn fylgi
náms- og starfsferilskrá.
Nánari upplýsingar veitir Gyða 
Ásmundsdóttir, bókhaldsstjóri
(gydaa@landspitali.is, 543 1216).
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Er verið að leita að þér? radum.is

Við óskum eftir þjónustulunduðu, hressu og  
samviskusömu fólki til að vinna hjá Björnsbakarí. 

Um er að ræða fullt starf og hluta störf í afgreiðslu og önnur 
tilfallandi störf virka daga og um helgar.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst og við 
skoðum sérstaklega á einstaklinga með langa og víðtæka 

reynslu af vinnumarkaði til að sækja um.

Áhugasamir sækja um á netfangið  
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Leikskólaráðgjafi á leikskóladeild

Grunnskólar

· Aðstoðarskólastjóri v/afleysingar í 
Smáraskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Salaskóla

· Starfsmaður í dægradvöl í Salaskóla

· Leiklistarkennari í Snælandsskóla

Sundlaugar 

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs

Velferðasvið

· Þroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað fólk

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 

Laus störf hjá Akraneskaupstað
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

• Störf þroskaþjálfa í búsetuþjónustu.  

• Starf í Leikskólanum Garðaseli.  

• Starf skólaliða í Brekkubæjarskóla.  

Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar 
á þar til gerðu eyðublaði

Nánari upplýsingar er að finna á www.akranes.is
Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar 

á þar til gerðu eyðublaði

Nánari upplýsingar er að finna á www.akranes.is

•       Starf verkefnisstjóra virkniúrræða á Skagastöðum.

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í 
heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka 
verkferla, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

SJÚKRALIÐAR

• Hjúkrun einstaklinga í samvinnu 
við aðra fagaðila

• Virk þátttaka í fjölskylduhjúkrun 

• Faglegur metnaður 
• Hæfni og geta til að starfa í teymi
• Jákvætt viðhorf og góðir 

• Frumkvæði og sjálfstæð 
vinnubrögð

Leitað er eftir drífandi og jákvæðum sjúkraliðum til starfa á lungnadeild A6 í Fossvogi. Unnið er í 
vaktavinnu og eru starfshlutfall og vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði. Deildin er bráðadeild 
með hágæslurýmum og eina sérhæfða lungnadeildin á landinu. Á deildina koma sjúklingar til 
greiningar og meðferðar við bráðum og langvinnum lungnasjúkdómum sem og svefnháðum 

Starfshlutfall er 50-100% og er 

Tekið er mið af jafnréttisstefnu 

Umsókn fylgi náms- og starfsferil-

543 6670) og Þórdís Ágústa 

1. ágúst 2015  LAUGARDAGUR8



| ATVINNA | 

– Tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling -

Leikskólastjóri í Krakkaborg
umsóknarfrestur  til 11. ágúst 2015

Flóahreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við leikskólann 
Krakkaborg.

Um er að ræða 100% starf. Laun og launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-
félags. Leikskólinn Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli sem 
þjónar um  45 börnum frá 9 mánaða aldri til 6 ára aldurs. Starfsemi 
leikskólans fer fram  í nýju, mjög rúmgóðu  húsnæði í Þingborg við 
Suðurlandsveg.

Leitað er að starfsmanni með leikskólakennaramenntun  
eða aðra uppeldismenntun og reynslu af starfi innan leikskóla.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Gerð er krafa um:
• Leikskólakennaramenntun eða aðra uppeldismenntun.
• Menntun og/eða reynslu af stjórnun og rekstri sbr. 10. gr. laga  
 nr. 87/2008.
• Góða skipulagshæfileika.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfssvið:
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum  
 og rekstri.
• Fagleg forysta.
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks.
• Vinna með starfsfólki að markmiðum leikskólans.

Lögð er áhersla á :
• Að börnin þroskist og dafni í í leik og starfi. 
• Að börnin fái verkefni við hæfi hvers og eins.
• Gott samstarf og samvinnu við forráðamenn og  
 íbúa sveitarfélagsins. 
• Gott samstarf við grunnskóla sveitarfélagsins, Flóaskóla.

Frekari upplýsingar veitir sveitarstjóri Flóahrepps, Eydís Þ. 
Indriðadóttir í síma 480 4370, netfang: floahreppur@floahreppur.is  
og formaður fræðslunefndar, Hilda Pálmadóttir í síma 856-4979

Umsóknum skal skila fyrir 11. ágúst 2015, á skrifstofu 
sveitarfélagsins, Þingborg, 801 Selfoss, eða á netfangið;  
floahreppur@floahreppur.is.  
Umsóknir skulu merktar „Leikskólastjóri” 
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UMHVERFISSTJÓRI FERÐAMÁLASTOFU

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða umhverfisstjóra í 100% starf. Umhverfisstjóri heyrir 
undir stjórnsýslu- og umhverfissvið, en starfstöð getur verið í Reykjavík eða á Akureyri. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Starfssvið m.a.:

• Mat á umsóknum og önnur fagleg þjónusta  

Ferðamálastofu vegna Framkvæmdasjóðs 

ferðamannastaða.

• Umsagnir um þingmál, skipulagsmál og önnur 

erindi er varða starfssvið umhverfisstjóra.

• Verkefni sem tengjast ferðamannaleiðum,  

t.d. göngu- og hjólaleiðum.

• Umsjón með útgáfu- og fræðslumálum 

Ferðamálastofu er snerta umhverfis- og 

skipulagsmál á sviði ferðaþjónustu.

• Ábyrgð á umhverfisstefnu Ferðamálastofu

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði skipulagsmála, 

byggingaframkvæmda eða hönnunar áfangastaða.

• Framhaldsmenntun á sviði umhverfismála  

er æskileg.

• Reynsla af ferðaþjónustu- eða 

útivistarframkvæmdum er æskileg.

• Reynsla af styrkúthlutunum og eftirfylgni við 

styrkúthlutanir æskileg.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, 

sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í 

mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum 

og forystu- og skipulagshæfileika.

Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni  

í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta  

í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg, 

sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og  

úrvinnslu upplýsinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena 

Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og 

umhverfissviðs  (helena@ferdamalastofa.is), en 

upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að finna  

á samskiptavef stofnunarinnar, www.ferdamalastofa.is.

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2015 og er óskað 

eftir því að viðkomandi einstaklingur geti hafið störf  

í september. Umsóknir með upplýsingum um  

menntun og starfsferil skulu berast með tölvupósti á  

upplysingar@ferdamalastofa.is eða á skrifstofu 

Ferðamálastofu, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík og 

vera merktar “Umhverfisstjóri“. Ekki er um sérstök 

umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum verður 

svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535-5510 

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

Johan Rönning óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustudeild fyrirtækisins 
að Klettagörðum 25 Reykjavík. Þjónustudeild sér um alla umsýslu á vörum 
félagsins gagnvart viðskiptavinum og útibúum. Um er að ræða framtíðarstarf 
þar sem viðkomandi hefur möguleika á að vinna sig upp innan fyrirtækisins.

Starfið: 
• Tiltekt og frágangur á pöntunum 
• Samskipti við viðskiptavini  
• Önnur tilfallandi störf innan  
 þjónustudeildar 

Upplýsingar um starfið veitir  
Hallur Vilhjálmsson þjónustustjóri  
á hv@ronning.is.

Umsóknarfrestur er til og með  
6. ágúst.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. 
Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og  
rekur jafnframt verslunar- og þjónustufyrirtækin 
Sindra og Hebron.
Hjá félaginu starfa 75 starfsmenn í Reykjavík, 
Hafnarfirði, Selfossi, Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ 
og á Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að 
Klettagörðum 25 í Reykjavík.
Johan Rönning hf. er þekkt sem góður 
og eftirsóttur vinnustaður.

Starfsmaður þjónustudeild

www.ronning.is

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

Hæfniskröfur: 
• Öguð og áreiðanleg vinnubrögð  
• Rík þjónustulund  
• Samskiptahæfni  
• Lyftararéttindi kostur 

PIPA
R\TBW

A
 - SÍA

 - 153551

sími: 511 1144

Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra 
PA - Personal Assistant

Óskað er eftir PA til að annast ýmis málefni fyrir hönd 
eigenda og framkvæmdastjóra fyrirtækisins. 

Viðkomandi þarf að hafa menntun á sviði viðskipta og góða 
kunnáttu í notkun á Excel og Power Point. 

Umsóknir sendist á jobs@avijet.is
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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

Sálfræðingur óskast – afleysing
 
Vestmananeyjabær auglýsir eftir sálfræðingi til starfa hjá fjöl- 
skyldu- og fræðslusviði Vestmannaeyjabæjar.  
Um er að ræða afleysingu í eitt ár frá og með 1. september 2015.  
Starfið er á sviði skóla- og félagsþjónustu. 

Starfssvið sálfræðings 
• Ráðgjöf til foreldra barna og starfsfólks leik- og grunnskóla. 
• Forvarnarstarf. 
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf og 

eftirfylgd mála. 
• Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk 

skóla. 
• Ráðgjöf og meðferð fyrir fjölskyldur og börn sem njóta þjónustu 

barnaverndar. 

Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarfi við kennsluráðgjafa, 
félagsráðgjafa, starfsfólk skóla, starfsfólk félags- og heilbrigðis- 
þjónustu og aðra sérfræðinga.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góðir skipulagshæfileikar 
• Færni í samskiptum 
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi 

Upplýsingar veitir Jón Pétursson, framkvæmdastjóri fjölskyldu- 
og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar (jonp@vestmannaeyjar.is) 
í síma 488 2000.

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2015.

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á netfangið 
jonp@vestmannaeyjar.is. Með umsókn þarf að fylgja ferilsskrá 
um fyrri störf og menntun ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Iðjuþjálfi LSH, Iðjuþjálfun Reykjavík 201507/772
Stuðningsfulltrúi Fjölbrautaskóli Suðurnesja Keflavík 201507/771
Deildarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201507/770
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201507/769
Móttökuritari Heilsugæslan Reykjavík 201507/768
Starfsmaður í býtibúr Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201507/767
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201507/766
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201507/765
Læknastörf Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201507/764
Lögfræðingur Lyfjastofnun Reykjavík 201507/763
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Reykjavík 201507/762
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Reykjavík 201507/761
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201507/760
Hjúkrunarfræðingar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201507/759
Viðskiptafræðingur LSH, Reikningsskil og tekjubókhald Reykjavík 201507/758
Sjúkraliðar LSH, Lungnadeild Reykjavík 201507/757
Hjúkrunarfræðingur LSH, Geðsvið Reykjavík 201507/756
Móttökuritarar Heilsugæslan Garðabær 201507/755
Matsfulltrúi Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201507/754
Fulltrúi í þjónustudeild Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201507/753
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www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

LAWYER ADMINISTRATOR
Job reference: 2015/04

The EFTA Court in Luxembourg invites applications 
for the position of Lawyer Administrator which will be  
vacant mid-October 2015. The Lawyer Administrator 
works in the Court´s Registry and reports to the Registrar.  
He/she follows up the daily work on court cases both  
internally and externally, coordinates the work of the  
external translators/revisers, supervises the final legal  
editing of judgments and other decisions, supervises all 
EFTA Court publications (Court Reports, EFTA Court Texts, 
Official Journal, EEA Supplement, etc), and is responsible for 
 procedural questions including updates on procedural 
rules and other legal documents.

The appointment will be for a fixed term of three years,  
renewable. The position is normally placed at grade A4, 
starting at € 85.822 per annum. Depending on personal  
situation and family status, additional allowances and  
benefits may apply. Tax conditions are favorable.  

Candidates should have the following qualifications:
• A university law degree in the national law of one of the 

Member States, good knowledge of EEA/EU law. 
• Proven professional experience from a national or inter-

national Court, a national or international administration, 
law firm or a private undertaking. 

• Strong computer literacy. 
• Excellent command of written and spoken English 
 (the working language of the Court). 
• Knowledge of one or more of the EFTA Court Member 

State languages is highly desirable. Knowledge of other 
EU languages is an asset. 

• Excellent organisational, interpersonal and communi- 
cation skills. 

• Proactivity and full commitment with the ability to work 
both independently and in a team in an international 

environment.

Deadline for application is 23 August 2015. Candidates 
are invited to fill out the application form posted on 
the Court’s web site www.eftacourt.int and send it to  
application@eftacourt.int. The application form should  
be accompanied by a letter of motivation.

Questions regarding the post may be addressed to Bryndís 
Pálmarsdóttir, at +352 421 08 335 or bryndis.palmarsdottir@
eftacourt.int or Gunnar Selvikat +352 421 08 331 or gunnar.
selvik@eftacourt.int.

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. Frekari upplýsingar veitir Birita Johansen hjá NATA - nata@industry.fo

Lokafrestur til að skila umsókn er 1. september 2015 

 og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir 8. október.
Athugið að verkefni með áætluð verklok fyrir 8. október 2015 teljast ekki styrkhæf.

Í ár leggur stjórn NATA sérstaka áherslu á umsóknir sem tengjast sjálfbærri ferðamennsku.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

110 millj.Verð:

Glæsileg „penthouse“ íbúð að stærð 188,5

Þakherbergi með útgengi á pall

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara

Vandað efnisval og glæsileg hönnun

Lyftuhús / húsvörður / öryggismyndavélar

Penthouse íbúð
Vatnsstígur 19

- með þér alla leið -  

569 7000 Lágmúla 4   www.miklaborg.isg

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Leita að raðhúsi 
í Staðarhverfi Grafarvogi 

leitar að ...
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