
TÆKNIMAÐUR
SELFOSS
Laust er starf tæknimanns í tæknideild Vegagerðarinnar á 
Selfossi. Um 100% starf er að ræða. Með tilliti til aldurs-
samsetningar starfsmanna Vegagerðarinnar er gjarnan 
tekið við umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf.

Starfssvið
• Áætlanagerð viðhalds- og framkvæmdaverka
• Gerð útboðslýsinga og kostnaðaráætlana
• Hönnun smærri verka
• Ýmis stjórnsýsla og samráð við hagsmunaaðila  
 vegna framkvæmda  
• Eftirlit með framkvæmdum ásamt tæknilegu og  
 fjárhagslegu uppgjöri
• Eftirlit með klæðingaryfirlögnum ásamt tæknilegu og  
 fjárhagslegu uppgjöri
• Skáningar í gagnabanka að loknum framkvæmdum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
• Reynsla af ámóta störfum er kostur
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun 
Vegagerðarinnar eru konur með tilskildar hæfniskröfur  
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og við-
komandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 18. janúar 2016. 
Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir, þar 
með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Svanur G Bjarnason 
svæðisstjóri Suðursvæðis í síma 522 1310, og  
Erlingur Jensson deildarstjóri tæknideildar í síma 522 1330. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Vesturbyggð auglýsir eftir 
skólastjóra og tónlistar-

kennara við Tónlistarskóla 
Vesturbyggðar

Vesturbyggð auglýsir eftir skólastjóra og tónlistarkennara 
við Tónlistarskóla Vesturbyggðar. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf strax. Húsnæði í boði. Nánari upplýsingar veitir: 

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar,  
asthildur@vesturbyggd.is og í síma 864-2261. 

FORSTÖÐUMAÐUR 
ÞJÓÐHAGSVARÚÐAR

  Fjármálaeftirlitið leitar að öflugum 
einstaklingi í starf forstöðumanns 
yfir teymi þjóðhagsvarúðar á 
greiningasviði 

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Starfið felur í sér umsjón með einingu sem hefur það hlutverk að greina kerfisáhættu og þróun á fjármálamörkuðum 
og miðla þeim upplýsingum út á við og til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins. Einnig gerir teymið tillögur um 
breytingar á lögum og mótar reglur og leiðbeiningar er varða stýringu áhættu á fjármálamarkaði. 

Starfssvið
• Ábyrgð á greiningu markaða og gerð álagsprófa
• Mat á fjármálastöðugleika og kerfisáhættu
• Umsjón með gerð og framkvæmd verkáætlunar
• Ábyrgð á framsetningu og miðlun upplýsinga
• Ábyrgð á daglegum rekstri og mótun liðsheildar
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi

Menntunar- og hæfnikröfur
• Framhaldsmenntun á háskólastigi eða mikil reynsla sem nýtist í starfi, einkum á sviði fjármála eða hagfræði
• Viðeigandi þekking á fjármálamörkuðum og áhrifaþáttum fjármálastöðugleika nauðsynleg
• Rík greiningarhæfni og þekking á gerð álagsprófa
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Frumkvæði, ábyrgð, heiðarleiki og metnaður í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga

Frekari upplýsingar veita Jón Þór Sturluson, aðstoðarforstjóri (jonthor@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, 
mannauðsstjóri (arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Framsækið alþjóðlegt fyrirtæki í veitingarekstri óskar eftir að ráða reyndan markaðsstjóra.  
Leitað er að aðila með árangursmiðað hugarfar, drifkraft og brennandi áhuga á markaðs- 
og neytendamálum. Um krefjandi og líflegt starf er að ræða hjá öflugu fyrirtæki með sterka 
markaðshlutdeild.

Upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir, 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is og skal umsókn 
fylgja greinargóð ferilskrá og 
kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 
11. janúar nk.

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

Helstu verkefni:
• Mótun markaðsstefnu, markmiðasetning og gerð    
   markaðsáætlana
• Innleiðing og eftirfylgni markaðsaðgerða
• Umsjón, greining og eftirfylgni söluáætlana
• Samskipti við auglýsingastofur og birtingahús
• Umsjón með vefsíðu og samskiptamiðlum
• Vöruþróun og innri markaðsmál

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða, markaðsfræða eða  
   sambærilegt nám
• Haldbær reynsla af stjórnun markaðsmála
• Góð þekking á matvöru- eða veitingamarkaði er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Góð samskipta- og samvinnufærni
• Frumkvæði, þjónustulund og metnaður til að ná árangri í starfi

Markaðsstjóri

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.isatvinna 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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Hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfði á Akranesi auglýsir stöðu 
hjúkrunarforstjóra lausa til umsóknar.
Á Höfða eru 75 íbúar, 56 í hjúkrunarrýmum og 19 í dvalar-
rýmum.  Nánari upplýsingar um heimilið er á heimasíðu þess 
www.dvalarheimili.is.

Hjúkrunarforstjóri hefur faglega forustu og ábyrgð á sviði 
hjúkrunar og umönnunar á heimilinu.
Stjórnar faglegri þróun, rekstri og starfsmannahaldi  
heimilisins á sviði hjúkrunar og umönnunar.

Menntunar- og hæfnikröfur: 
Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi.
Framhaldsmenntun í stjórnun og rekstri æskileg.
Góð tölvukunnátta  áskilin.
Reynsla og þekking á rekstri og stjórnun á sviði öldrunarmála 
er æskileg.
Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum er áskilin 
sem og hæfni til að vinna sjálfstætt og skipulega.
Leitað er að einstaklingi með áhuga á öldrunarmálum og vilja 
til að takast á við krefjandi verkefni.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra  
hjúkrunarfræðinga og launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar 2016.

Nánari upplýsingar um stöðu hjúkrunarforstjóra veitir:
Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri, sími 856-4302
netfang: kjartan@dvalarheimili.is

Umsókn og ferilskrá ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið 
sendist á netfangið kjartan@dvalarheimili.is. Umsókn má  
einnig senda til framkvæmdastjóra Höfða, Sólmundarhöfða  
5, 300 Akranesi. Öllum umsóknum verður svarað.

Stjörnu-Oddi óskar eftir rafeinda-
virkjum og laghentum starfsmönnum 

Óskað er eftir rafeindavirkjum og laghentum starfs-
mönnum sem hafa lokið grunndeild rafiðnaðar eða 
hafa reynslu af rafeindasamsetningu og lóðavinnu. 
Farið er fram á árangursmeðvitund, vandvirkni, 
samviskusemi og stundvísi.

Stjörnu-Oddi framleiðir mælitæki fyrir alþjóðlegan markað sem 
eru aðallega notuð til umhverfisrannsókna, til merkinga á dýrum 
og í iðnað.

Við bjóðum spennandi verkefni sem unnin eru með samstilltum 
hópi starfsmanna í fyrirtæki sem á mikla framtíðarmöguleika.

Umsóknin sendist með tölvupóst á sigmar@star-oddi.com, 
umsóknarfrestur er til mánudags 20. ágúst. Frekari upplýsingar 
veitir Sigmar Guðbjörnsson í síma 533 6060, heimasíða Stjörnu-
Odda er www.star-oddi.com.

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d  
 heilbrigðisverkfræði
- Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
- Góð enskukunnátta

Gildi okkar eru áreiðanleiki, metnaður og heiðarleiki og leitumst við við að fylgja þeim  
í hvívetna í störfum okkar.

Kostur:
- Reynsla af sölu- og markaðsstarfi mikill kostur
- Reynsla af lestri og helst skrifum á ritrýndum  
 vísindagreinum mikill kostur
- Lífeðlisfræðileg þekking á spendýrum og fiskum
- Reynsla eða áhugi á mælitækni
- Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu gagna, t.d. í R, matlab eða excel
- Reynsla af tilraunum, með dýr eða lyf

Söluráðgjafi, dýrarannsóknir
Star-Oddi leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í fjölbreytt og spennandi starf. Fyrirtækið er framsækið á sviði mælitækni fyrir rannsóknir á dýrum og náttúrulífi í hafi og á landi. Lang-
flestir viðskiptavinir eru erlendir. Framtíðarsýn okkar er að vera leiðandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu lítilla, áreiðanlegra og harðgerðra mælitækja fyrir rannsóknir viðskiptavina okkar.

Starfssvið felst í sölustuðningi og tæknilegri aðstoð vegna hita-, hjarta- og virknimæla fyrirtækisins og leiðbeina viðskiptavinum vegna notkunar mælanna og innsetningar í dýr. Mælarnir eru seldir 
til fyrirtækja og stofnana sem stunda rannsóknir á dýrum vegna lyfjaþróunar, náttúrulífsrannsókna og rannsókna á velferð dýra. Söluráðgjafi heldur einnig utan um kynningaraðgerðir í samstarfi við 
sölu- og markaðsstjóra og tekur þátt í vöruþróun.

Umsókn með kynningarbréfi og náms- og starfsferilsyfirliti óskast sendar með tölvupósti á jobs@star-oddi.com. Umsóknarfrestur er til og með sunnudeginum 17. janúar. 
Nánari upplýsingar veita Snorri Guðmundsson, snorri@star-oddi.com, eða Sigmar Guðbjörnsson, sigmar@star-oddi.com, eða í s. 533 6060. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

www.intellecta.is

Sérfræðingur - gjaldkeri og laun
Traust innflutnings- og þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða gjaldkera sem 
jafnframt sér um laun. 

Reynsla af sambærilegu starfi er nauðsynleg sem og þekking á NAV.

Umsóknarfrestur er til og með 6. janúar nk. 
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á www.intellecta.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi
•	 Frumkvæði	og	metnaður	í	starfi
•	 Jákvæðni	og	sveigjanleiki
•	 Góð	samaskipta-	og	samstarfshæfni

Hjúkrunarfræðingar lausar	stöður

	

Lausar	eru	til	umsókna	stöður	hjúkrunarfræðinga	á	Hrafnistu	í	Reykjavík,	
Hafnarfirði	og	Kópavogi.	Starfshlutfall	samkomulagsatriði.

Nánari upplýsingar veita:
Hrafnista	í	Hafnarfirði,	Árdís	Hulda	Eiríksdóttir,	forstöðumaður,	í	síma	693	9502
Hrafnista	í	Reykjavík,	Sigrún	Stefánsdóttir,	forstöðumaður,	í	síma	664	9400
Hrafnista	í	Kópavogi,	Bjarney	Sigurðardóttir,	forstöðumaður,	í	síma	664	9555

HRAFNISTA 	 REYKJAVÍK	 HAFNARFIRÐI	 KÓPAVOGI

HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

Umsóknareyðublöð	má	nálgast	á	heimasíðu	Hrafnistu,	www.hrafnista.is		
og	á	heimasíðu	Talent	ráðningar	&	ráðgjöf,	www.talent.is
Umsóknum	skal	fylgja	náms-	og	starfsferilskrá	ásamt	afritum	af	prófskírteinum.
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Staða framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilanna 
Hulduhlíðar og Uppsala laus til umsóknar
 

Í Fjarðabyggð eru rekin hjúkrunar- og dvalarheimilin Uppsalir á Fáskrúðs�rði og hjúkrunar-
heimilið Hulduhlíð á Eski�rði, með alls 44 dvalarrýmum.  Sveitarfélagið leitar nú að 
framkvæmdastjóra fyrir heimilin. 
 
Viðkomandi verður til að byrja með ráðinn í 50% starf hjá hvoru heimilanna en mun bera ábyrgð á að undirbúa 
sameiningu þeirra í eina rekstrareiningu, með tvær starfsstöðvar, og fylgja slíku síðan eftir til framkvæmdar og 
reksturs.  Sem hluta af framtíðarrekstri þarf að skoða tækifæri til �árhagslegrar hagræðingar í starfseminni með 
breytingum á innra verklagi annars vegar og nýjum samlegðartækifærum verkefna hins vegar. Í því skyni mun 
framkvæmdastjóri m.a. leiða tímabundinn starfshóp sem skoðar samlegðartækifæri í þjónustu heimilanna, 
heimahjúkrunar og heimaþjónustu.

Framkvæmdastjóri:
·  ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu heimilanna
·  stjórnar daglegum rekstri
·  annast �ármál og innkaup
·  hefur eftirlit með því að fagleg þjónusta uppfylli gæðakröfur
·  hefur y�rumsjón með mannauðsmálum
·  sér um samskipti við rekstraraðila starfseminnar, stjórn, ráðuneyti, samstarfsaðila og birgja

Menntunar- og hæfniskröfur:
·  háskólamenntun sem nýtist í star�ð
·  reynsla af stjórnun og rekstri
·  reynsla af því að leiða breytingar
·  þekking á starfsemi öldrunarþjónustu er æskileg
·   frumkvæði í star�, lausnamiðuð hugsun og rík leiðtoga- og samskiptafærni

Áhugasamir eru beðnir um að sækja um á starfsfolk.is og láta fylgja með ferilskrá með 
upplýsingum um menntun og reynslu sem nýtist í star�ð samkvæmt auglýsingu þessari.  
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2015.  
Frekari upplýsingar veitir Marías Ben. Kristjánsson, malli@starfsfolk.is.

starfsfolk.is er ný 
austfirsk ráðningar-
skrifstofa og 
starfsmannamiðlun 
sem hefur tekið til 
starfa. Við erum á 
Facebook.

Staða framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilanna
Hulduhlíðar og Uppsala laus til umsóknar

Framkvæmdastjóri:
• ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu heimilanna
• stjórnar daglegum rekstri
• annast fjármál og innkaup
• hefur eftirlit með því að fagleg þjónusta uppfylli gæðakröfur
• hefur yfirumsjón með mannauðsmálum
• sér um samskipti við rekstraraðila starfseminnar, stjórn, ráðuneyti, samstarfsaðila og birgja

Menntunar- og hæfniskröfur:
• háskólamenntun sem nýtist í starfið
• reynsla af stjórnun og rekstri
• reynsla af því að leiða breytingar
• þekking á starfsemi öldrunarþjónustu er æskileg
• frumkvæði í starfi, lausnamiðuð hugsun og rík leiðtoga- og samskiptafærni

Í Fjarðabyggð eru rekin hjúkrunar- og dvalarheimilin Uppsalir á Fáskrúðsfirði og hjúkrunarheimilið Hulduhlíð á Eskifirði, með alls 44 dvalarrýmum.  
Sveitarfélagið leitar nú að framkvæmdastjóra fyrir heimilin.

Viðkomandi verður til að byrja með ráðinn í 50% starf hjá hvoru heimilanna en mun bera ábyrgð á að undirbúa sameiningu þeirra í eina rekstrareiningu, með tvær starfsstöðvar, og fylgja slíku 
síðan eftir til framkvæmdar og reksturs. Sem hluta af framtíðarrekstri þarf að skoða tækifæri til fjárhagslegrar hagræðingar í starfseminni með breytingum á innra verklagi annars vegar og 
nýjum samlegðartækifærum verkefna hins vegar. Í því skyni mun framkvæmdastjóri m.a. leiða tímabundinn starfshóp sem skoðar samlegðartækifæri í þjónustu heimilanna,
heimahjúkrunar og heimaþjónustu.

Áhugasamir eru beðnir um að sækja um á starfsfolk.is og láta fylgja með ferilskrá með upplýsingum um menntun og reynslu sem nýtist í starfið samkvæmt auglýsingu þessari.
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2016. Frekari upplýsingar veitir Marías Ben. Kristjánsson, malli@starfsfolk.is.

starfsfolk.is er ný austfirsk ráðningarskrifstofa og starfsmannamiðlun sem hefur tekið til starfa. Við erum á Facebook.

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Lausar stöður við 
Lágafellsskóla

Umsjónarkennsla á miðstigi, 100 % starfshlutfall, tímabundin 
ráðning til loka skólaárs.  Ráðið verður í stöðuna frá 1. mars 2016 

Skólaliði 
Meginverkefni eru ræsting, gæsla nemenda og aðstoð í matsal. 
Daglegur vinnutími frá kl. 07:50 –15:00. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við 
Frístundasel Lágafellsskóla.
Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs frí-
stundastarfs og leiðbeina börnum í leik og starfi í samvinnu við 
samstarfsfólk. 

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á www.lagafellsskoli.is 
og  http://www.mosfellsbaer.is

Umsóknarfrestur um störfin er til 13.janúar 2016
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Kerfisstjóri
Háskóli Íslands óskar eftir að ráða Unix/Linux kerfisstjóra

Um er að ræða starf kerfisstjóra hjá Reiknistofnun Háskóla Íslands 
(http://www.rhi.hi.is). Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæði 
og skipulagshæfileikar fá að njóta sín. Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu 
kerfisstjórateymi sem þróar fjölbreyttar og sérhæfðar kerfislausnir fyrir 
háskólasamfélagið. Reiknistofnun rekur meðal annars einn stærsta 
ofurtölvuklasa (HPC) á Íslandi. 

Starfssvið:
• Uppsetning og rekstur Unix/Linux kerfa
• Kerfisaðlögun
• Skipulagning og vandamálagreining
• Rekstur og eftirlit
• Þjónusta við notendur

Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2016. 
Sjá nánar á www.hi.is/laus_storf.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Gíslason 
í síma 525 4750, magnus@hi.is.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði raungreina æskileg
• Þriggja ára reynsla af rekstri Unix/Linux kerfa
• Þekking og skilningur á rekstri stórra tölvukerfa
• Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Umsækjandi sé lærdómsfús, góður í hópavinnu og hafi 

frumkvæði
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Hefurðu góða þekkingu á 
vélbúnaði og rafmagns-
búnaði?
KONE ehf. óskar eftir góðum liðsfélaga til starfa við 
þjónustueftirlit og viðgerðir á lyftum og rennistigum.

Við leitum að einstaklingi sem hefur gaman af því 
að þjónusta viðskiptavini okkar, er vandvirkur og 
getur unnið sjálfstætt.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á koneisland@kone.com

Járnprýði ehf. vantar fjölhæfan, duglegan 

og heiðarlegan starfsmann. Viðkomandi 

þarf að vera íslenskumælandi og reyklaus.

Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki 
sem sinnir �ölbreyttum verkefnum með 

sterkan hóp viðskiptavina.

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá 
á netfangið ingi@jarnprydi.is

Járnprýði ehf | Akralind 5 | 201 Kópavogi | S: 822 1717 

Lýsi hf. leitar að  
starfsmanni í pökkun

Lýsi hf. er rótgróið fyrirtæki sem framleiðir heilsuvörur úr 
sjávarafurðum og flytur til yfir 70 landa. Starfsemin byggir á 
samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur gæði og þjónustu að 
leiðarljósi.

Um er að ræða starf við pökkun á neytendavörum þar sem 
keyrðar eru þrjár pökkunarlínur, flöskuáfylling, dósaáfylling og 
álþynnupökkun.

Starfssvið 
• Stilling og uppsetning á tækjasamstæðum.
• Dagleg keyrsla pökkunarvéla og eftirlit með framleiðslu.
• Gæðaskráningar

Hæfniskröfur
• Reynsla og góður skilningur á vélum og tækjum.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Sveigjanleiki í samskiptum.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Vinsamlegast tilgreinið í umsókn að sótt sé um starf í pökkun.

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimsíðu Lýsis hf.
http://www.lysi.is/starfsemin/storf-i-bodi 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í tölvudeild Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201512/1350
Aðstoðarskólameistari Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201512/1349
Lögfræðingur, verkefnastjóri Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201512/1348
Hjúkrunarfræðingur Hjúkrunarheimilið Sólvangur Hafnarfjörður 201512/1347
Hjúkrunarfræðingur á Eyri Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201512/1346
Hjúkrunarfræðingur á legudeild Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201512/1345
Vélamenn Vegagerðin Patreksfjörður 201512/1344
Tæknimaður Vegagerðin Selfoss 201512/1343
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201512/1342
Kerfisstjóri Reiknistofnun Háskóla Íslands Reykjavík 201512/1341
Forstöðuhjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201512/1340
Læknir Tryggingastofnun Reykjavík 201512/1339
Lögreglumaður, alm. löggæsla Lögreglustjórinn á Suðurlandi Kirkjubæjarkl. 201512/1338
Lögreglumaður, umferðareftirlit Lögreglustjórinn á Suðurlandi Selfoss 201512/1337

Hæfniskröfur:
•	 Góð	færni	í	samskiptum
•	 Sjálfstæði	og	stundvísi
•	 Góð	íslenskukunnátta		
•	 Lágmarksaldur	er	20	ára
•	 Jákvæðni	og	metnaður	í	starfi

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Sjúkraliðamenntun
•	 Starfsleyfi	landlæknis
•	 Góð	samskipta-	og	samstarfshæfi		
•	 Jákvæðni	og	metnaður	í	starfi

Viltu vinna með okkur?

	

Hrafnistuheimilin	eru	að	leita	að	starfsfólki	í	aðhlynningu.		
Um	er	að	ræða	nokkrar	mismunandi	stöður.

HRAFNISTA	 REYKJAVÍK	 HAFNARFIRÐI	 KÓPAVOGI	 REYKJANESBÆ

HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

Nánari	upplýsingar	og	umsóknareyðublöð	má	nálgast	á	heimasíðu	Hrafnistu,	
www.hrafnista.is	og	á	heimasíðu	Talent	ráðningar	&	ráðgjöf,	www.talent.is

Hrafnistuheimilin	leita	að	sjúkraliðum	til	starfa.		
Starfshlutfall	samkomulagsatriði



Olíuverzlun Íslands hf.

Óskum eftir verslunarstjóra til starfa á einni af stærstu 
þjónustustöðvum Olís

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í 
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Helstu verkefni    
• Daglegur rekstur stöðvarinnar  
• Umsjón með Grill 66 og Quiznos  
• Innkaup 
• Sala   
• Starfsmannahald  
• Þjónusta við viðskiptavini     
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Hæfni og þekking
Reynsla af verslunarstörfum og stjórnun er æskileg. 
Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, stundvísi, snyrti
mennsku og hæfni í mannlegum samskiptum.
Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint sakavottorð  
og séu reyklausir.
Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá  
í tölvupósti á netfangið frida@olis.is fyrir miðviku   
daginn 6. janúar. 
Frekari upplýsingar má nálgast á sama netfangi.

Verslunarstjóri  
á Hellu

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta heilbrigðisumdæmi landsins, 

við sameiningu Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og 

Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja (HSVe). Formleg sameining tók gildi 1. janúar 2015. Heildarframlag til HSU á 

fjárlögum 2015 er um 3,6 milljarðar króna og hjá stofnuninni starfa ríflega 500 manns. 

Fjöldi íbúa í umdæminu eru um 26.000. Hlutverk HSU er að leggja grunn að skipulagi almennrar heilbrigðisþjónustu 

og tryggja íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og öðrum þjónustuþegum, s.s. ferðamönnum á svæðinu, jafnan 

aðgang að bestu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök á að veita.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir lausa til umsóknar sérnámsstöðu í heimilislækningum við 

starfsstöð á Selfossi. Um er að ræða 100% starf eða samkvæmt samkomulagi. Næsti yfirmaður er 

yfirlæknir heilsugæslu við starfsstöðina. 

Aðalstarfsstöð verður heilsugæslan á Selfossi og verður námið byggt á marklýsingu fyrir sérnám í 

heimilislækningum en einnig er gert er ráð fyrir samstarfi við kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum 

varðandi fræðilegt nám sem fer fram í reglulegu hópstarfi í Reykjavík. 

Til greina kemur að taka hluta af náminu erlendis í samráði við kennslustjóra.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Starf veitist frá 1. febrúar 
2016 eða samkvæmt nánara samkomulagi. Reiknað er með að staðan sé til þriggja ára. Umsókn skal skilað rafrænt á 
vef HSU - www.hsu.is undir flipanum lausar stöður. 
Umsókninni þurfa að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, starfsleyfi, fyrri störf.
Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar.

Nánari upplýsingar veita:
Arnar Þór Guðmundsson - arnar@hsu.is - 4322000
Sigurður Hjörtur Kristjánsson - hjortur.kristjansson@hsu.is - 4322500

Sérnámsstaða í heimilislækningum

Helstu verkefni og ábyrgð

•  Almennar heilsugæslulækningar og heilsuvernd

•  Fræðsla til skjólstæðinga og aðstandenda

•  Vaktþjónusta

•  Þátttaka í verkefnum innan starfsstöðvar

Hæfniskröfur

• Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði 

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

HRAUNBÚÐIR VESTMANNAEYJUM
HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

 
Laust er til umsóknar 100 % stöðugildi hjúkrunarfræðings  
á hjúkrunar- og dvalarheimilið Hraunbúðir í Vestmannaey-
jum sem skipta má upp í tvær stöður.  Á Hraunbúðum eru 
28 hjúkrunarrými, 8 dvalarrými og 1 skammtímarými auk 
annarrar þjónustu við eldri borgara.   Nánari upplýsingar um 
heimilið má sjá inn á www.hraunbudir.is

Helstu verkefni
•	Ákveða,	skipuleggja	og	veita	hjúkrunarmeðferð	í	samráði	

við hjúkrunarforstjóra og bera ábyrgð á meðferð

Hæfniskröfur 
•	Íslenskt	hjúkrunarleyfi
•	Jákvætt	viðhorf,	frumkvæði	og	góðir	samskiptahæfileikar
•	Sjálfstæði	í	vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
•		Umsóknarfrestur	er	til	6.janúar 2016
•		Starfið	er	laust	eftir	samkomulagi
•		Laun	skv.	kjarasamningum	sambands	sveitarfélaga	og				
				félags	íslenskra	hjúkrunarfræðinga
•		Umsókn	fylgi	afrit	af	hjúkrunarleyfi	og	prófskírteinum
•		Umsókn	óskast	send	á	leaodds@gmail.com	eða	 
				hraunbudir@vestmannaeyjar.is
•		Nánari	upplýsingar	veitir	Lea	Oddsdóttir	hjúkrunarforstjóri		
    Hraunbúða í síma 488 2600 eða 893 1784 á dagvinnutíma

Laus er til umsóknar staða forstöðuhjúkrunarfræðings á bráða-
móttöku Sjúkrahússins á Akureyri. Um er að ræða 100% stöðu 
sem veitt er til fimm ára. Nauðsynlegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 

Bráðamóttakan felur í sér fjölþætta starfsemi þar sem megin-
verkefnin felast í móttöku bráðveikra og slasaðra. Einnig felst 
stór hluti starfseminnar í að sinna þeim sjúklingum sem koma í 
endurkomur/eftirlit vegna áverka sinna eða veikinda. Húsnæði 
bráðamóttökunnar hefur nýlega verið endurbætt og tækja-
kostur bættur auk þess sem sjúklingum er forgangsraðað eftir 
ESI flokkunarkerfinu. Árlega leita um 16.000 manns á bráða-
móttökuna. 

Verkefni og ábyrgðarsvið:
Forstöðuhjúkrunarfræðingur ber ábyrgð á hjúkrun innan 
deildarinnar, stjórnar faglegri þróun, rekstri og starfsmanna-
haldi deildarinnar.

Hæfniskröfur:
Íslenskt hjúkrunarleyfi og að lágmarki tveggja ára starfsreynsla 
í hjúkrun. Reynsla í bráðahjúkrun æskileg. 
Nám í stjórnun og rekstri og/eða stjórnunarreynsla æskileg.
Lögð er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileika 
í samskiptum og samvinnu.

Næsti yfirmaður er Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmda-
stjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs, sem gefur nánari upp-
lýsingar um starfið í síma 463-0100 eða á netfangi hildig@sak.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Umsóknarfrestur er til og með 11. janúar 2016.

Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði sem fæst á vef 
sjúkrahússins www.sak.is  Umsóknum skulu fylgja ítarlegar 
upplýsingar um nám og starfsferil ásamt starfsleyfi og próf- 
skírteinum. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru:  
ÖRYGGI  SAMVINNA  FRAMSÆKNI. 

Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahúss-
ins, sem er reyklaus vinnustaður.   

Forstöðuhjúkrunarfræðingur
Bráðamóttaka



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Starfssvið

Verslunar- og innflutningsfyrirtæki óskar eftir að ráða reyklausan og heilsuhraustan starfsmann í sölu,
lager og létt viðgerðarstörf.  Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 alla virka daga.

Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, snyrtilegur, lipur í mannlegum samskiptum og getur unnið sjálfstætt.

Sölu- og lagerstarf

· Sala og afgreiðsla á vörum

· Þjónusta við viðskiptavini

· Móttaka á vörum

· Frágangur á lager

· Minniháttar lagfæringar og viðgerðir á vörum

Hæfniskröfur

· Góð almenn tölvukunnátta

· Þekking á ÓPUSallt kostur

· Góð íslenskukunnátta skilyrði
  ásamt kunnáttu í ensku og Norðurlandamáli

· Bílpróf skilyrði

PÍPULAGNINGAMENN

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, 
opinberar byggingar eða aðra mann-
virkjagerð sem og jarðgangagerð og 
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis 
og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og 
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á 
Íslandi sem hefur bæði ISO 9001 
gæðavottun og OSHAS 18001 
öryggisvottun.

ÍAV óskar eftir að ráða öfluga og stundvísa menn. 
Verkefnin sem unnið er að eru á höfuðborgar-
svæðinu og á suðurnesjum. 
Í boði er:

•  Góð verkefnastaða
•  Góð  laun fyrir rétta aðila
•  Að unnið sé í mælingu
•  Góður aðbúnaður og starfsandi

Nána r i  upp lý s inga r  ve i t i r  Snæbjörn R. Rafnsson 
ve rke fnas t jó r i  l agna  í  s íma  660-6201 .

Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heimasíðu ÍAV, 
www.iav.is

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106
Við breytum vilja í verk

Framleiðslustjóri 
veitingasölu
Félagsstofnun stúdenta auglýsir eftir framleiðslustjóra veitinga-
sölunnar Hámu. Háma sinnir veitingasölu á háskólasvæðinu, 
framleiðir um 60 vörutegundir og selur bæði heita og kalda rétti  
í Hámu í fjórum byggingum HÍ, á fimm Kaffistofum stúdenta og 
í Bókakaffi stúdenta. Auk þess sér hún um veitingar á fundum  
og í tengslum við viðburði á svæðinu.

Framleiðslustjóri ber ábyrgð á framleiðslu matvæla, daglegum 
rekstri og starfsmannahaldi. 

Viðkomandi þarf að vera matreiðslumenntaður og/eða með mikla 
reynslu á því sviði. Reynsla af stjórnun og framleiðslu matvæla 
æskileg. Þarf að vera áreiðanlegur, röskur, skipulagður, stundvís, 
reglusamur, með þjónustulund, hæfur í mannlegum samskiptum, 
með frumkvæði og geta unnið sjálfstætt.

Áhugasamir sendi umsókn á starf@fs.is fyrir 15. janúar.

Félagsstofnun stúdenta
Háskólatorgi, 3. hæð  

Sæmundargötu 4, S. 570 0700   
fs@fs.is  www.fs.is

Félagsstofnun stúdenta á og rekur 

Hámu, Kaffistofur stúdenta, Bókakaffi

stúdenta, Bóksölu stúdenta, Stúdenta-

garða, Leikskóla stúdenta og Stúdenta-

kjallarann. Hlutverk hennar er að veita 

stúdentum við Háskóla Íslands ódýra 

og fjölbreytta þjónustu.

www.intellecta.is

Starfsfólk Intellecta óskar þér og 
þínum gleðilegra jóla, árs og friðar

Með kærri þökk fyrir samstarfið 
á árinu sem er að líða

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 
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Lausar stöður við 
Lágafellsskóla

Umsjónarkennsla á miðstigi, 100 % starfshlutfall, tímabundin 
ráðning til loka skólaárs.  Ráðið verður í stöðuna frá 1. mars 2016 

Skólaliði 
Meginverkefni eru ræsting, gæsla nemenda og aðstoð í matsal. 
Daglegur vinnutími frá kl. 07:50 –15:00. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við 
Frístundasel Lágafellsskóla.
Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs frí-
stundastarfs og leiðbeina börnum í leik og starfi í samvinnu við 
samstarfsfólk. 

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á www.lagafellsskoli.is 
og  http://www.mosfellsbaer.is

Umsóknarfrestur um störfin er til 13.janúar 2016

TÆKNIMAÐUR
SELFOSS
Laust er starf tæknimanns í tæknideild Vegagerðarinnar á 
Selfossi. Um 100% starf er að ræða. Með tilliti til aldurs-
samsetningar starfsmanna Vegagerðarinnar er gjarnan 
tekið við umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf.

Starfssvið
• Áætlanagerð viðhalds- og framkvæmdaverka
• Gerð útboðslýsinga og kostnaðaráætlana
• Hönnun smærri verka
• Ýmis stjórnsýsla og samráð við hagsmunaaðila  
 vegna framkvæmda  
• Eftirlit með framkvæmdum ásamt tæknilegu og  
 fjárhagslegu uppgjöri
• Eftirlit með klæðingaryfirlögnum ásamt tæknilegu og  
 fjárhagslegu uppgjöri
• Skáningar í gagnabanka að loknum framkvæmdum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
• Reynsla af ámóta störfum er kostur
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun 
Vegagerðarinnar eru konur með tilskildar hæfniskröfur  
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og við-
komandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 18. janúar 2016. 
Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir, þar 
með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Svanur G Bjarnason 
svæðisstjóri Suðursvæðis í síma 522 1310, og  
Erlingur Jensson deildarstjóri tæknideildar í síma 522 1330. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.
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Smiðir og verkamenn óskast

Einar P. & Kó óskar eftir að ráða vana smiði  
og verkamenn í vinnu sem geta unnið sjálfstætt. 

Þurfa að geta hafið störf fljótlega. 

Umsóknir sendist á netfangið:  helgi@epogko.is

- Ertu að leita að spennandi og  
  fjölbreyttri vinnu?
- Ertu tilbúin að læra nýja hluti  
  í lifandi  vinnuumhverfi? 
- Ef svo er viljum við endilega  
  heyra frá þér

Ás styrktarfélag leitar eftir starfsmönnum til að aðstoða  
fatlað fólk sem býr í heimahúsum. Um er að ræða fullt starf 
og hlutastörf í vaktavinnu, strax eða eftir nánara samkomu-

lagi. Unnið er eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.

Frekari upplýsingar veitir Hrafnhildur Þórðardóttir í síma 
859-5912. Atvinnuumsókn sendist á  

hrafnhildur@styrktarfelag.is.
 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Eflingar.

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.

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

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Hesthálsi 10, 110 Reykjavík
Sími: 587 6000  www.trex.is

SPENNANDI  MARKAÐSSTARF  

Í  FERÐAÞJÓNUSTU
Við leitum að öflugum og jákvæðum einstaklingi  til að starfa að markaðsmálum fyrir Trex. 
Starfið felur í sér m.a. samskipti  við erlenda og innlenda viðskiptavini og öflun nýrra. 

Hæfniskröfur eru helstar: 
• Reynsla  af markaðsstarfi  í ferðaþjónustu
• Góðir sölu- og skipulagshæfileikar
• Gott vald á íslensku, ensku og fleiri tungumálum
• Að geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði
• Að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknir berist fyrir  11. janúar að Heshálsi 10 eða á info@trex.is

Trex - Hópferðamiðstöðin ehf er traust ferðaþjónustufyrirtæki 
er starfað hefur samfellt í 38 ár og er með einn stærsta og 
fjölbreyttasta  hópbifreiðaflota landsins.
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Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27 
mánudaginn 4. janúar 2016 kl. 17:00. 
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5252 

Draumabíllinn er 
á sjalfsalinn.is

ENGIN SÖLULAUN

SKRÁÐU BÍLINN FRÍTT

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) auglýsir eftir tveimur 
læknum á starfs stöðina á Blönduósi.   

Auglýst er 100% staða yfirlæknis

Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til að vinna að frekari uppbyggingu og þróun þjónustu á starfssvæðinu. 
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga.

Auglýst er eftir lækni í 100% stöðu. Næsti yfirmaður er yfirlæknir á starfstöð.

Tekið er á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is/
Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilsskrá. Leggja skal fram staðfest afriti af opinberu starfsleyfi ásamt upplýsingum um 
læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf. 
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti til mannauðsstjóra HSN, Hafnarstræti 99, 600 Akureyri.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsóknarfrestur um störfin eru til 25. janúar 2016 og eru störfin veitt skv. nánara samkomulagi.

Nánari upplýsingar um störfin veita:
Örn Ragnarsson, framkvæmdastjóri lækninga HSN í síma 455-4000 eða orn.ragnarsson@hsn.is og Þórhallur Harðarson,  
mannauðsstjóri í síma 892-3091 eða thorhallur.hardarson@hsn.is  

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi, æskilegt sérfræðileyfi  
 í heimilislækningum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Menntun og eða reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Stofnunin óskar meðmæla.

Helstu verkefni:
• Ábyrgist skipulag læknisþjónustu, bæði dag- og vaktþjónustu 
• Ber faglega og rekstrarlega ábyrgð 
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta í héraði 
• Læknisþjónusta á sjúkra- og hjúkrunardeildum
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna
• Þverfagleg samvinna innan og utan starfstöðvar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi, sérfræðileyfi í heimilislækningum er 
æskilegt 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Menntun og eða reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Stofnunin óskar meðmæla.

Helstu verkefni:
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta í héraði 
• Læknisþjónusta á sjúkra- og hjúkrunardeildum
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna
• Þverfagleg samvinna innan og utan starfstöðvar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók til starfa þann 15. október 2014 við sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi 
annarra en Sjúkrahússins á Akureyri og nokkurra hjúkrunar- og dvalarheimila.

 
Þær heilbrigðisstofnanir sem mynduðu Heilbrigðisstofnun Norðurlands voru eftirfarandi stofnanir:

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Heilsugæslan á Akureyri, Heilsugæslan á Dalvík, Heilbrigðis-stofnunin Fjallabyggð, 
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki og Heilbrigðisstofnunin Blönduósi.

Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands nær því frá Blönduós í vestri til Þórshafnar í austri. 
Á upptökusvæðinu búa um 35.000 manns og starfsmannafjöldi er rúmlega 520 talsins. 

Heildarvelta HSN er um ríflega 4,8 milljarðar króna. 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands veitir heilsugæsluþjónustu, sjúkrahúsþjónustu auk öldrunarþjónustu í formi hjúkrunar- og dvalarrýma. 

BORG RESTAURANT
óskar eftir að ráða: 

NORA MAGASIN
óskar eftir að ráða: 

ÞÚ ÞARFT AÐ HAFA:

ÞÚ ÞARFT AÐ HAFA:

ERTU TIL? Hafðu þá samband og láttu ferilskrá fylgja með. 
Netfangið er thora@borgrestaurant.is

BORG RESTAURANT & NORA MAGASIN 
-AUGLÝSA EFTIR FRAMÚRSKARANDI FÓLKI-

•	 lærða þjóna í 100% stöðu
•	 hlutastarfsfólk í sal
•	 barþjóna

•	 barþjóna
•	 starfsfólk í sal

•	 reynslu
•	 metnað, drifkraft og frumkvæði
•	 hæfni í mannlegum samskiptum

•	 reynslu
•	 metnað, drifkraft og frumkvæði
•	 hæfni í mannlegum samskiptum

-fullt starf og hlutastarf
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Við óskum viðskiptavinum okkar 
sem og landsmönnum öllum

 farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin á liðnum árum.

Fasteignasalan Ás www.as.is
as@as.is

Fjarðargötu 17 • 220 Hafnarfirði • Sími 520 2600 • Fax 520 2601
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