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www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Við óskum eftir skipulögðum  
og úrræðagóðum stöðvarverði  
í Fljótsdalsstöð 

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Landsvirkjun leitar að vélfræðingi til að annast rekstur, eftirlit og viðhald 
aflstöðva og veitumannvirkja við Fljótsdalsstöð. Stöðvarvörður vinnur 
markvisst að auknu rekstraröryggi og hagkvæmni í rekstri og hefur eftirlit 
með að öryggiskröfum Landsvirkjunar og opinberra aðila sé framfylgt.

• Vélfræði-, iðnfræði- eða tæknifræðimenntun

• Þekking á viðhaldi búnaðar í gufu-, loft-, kæli-, vökva- og rafkerfum

• Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur

• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka sér nýjungar

• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum

• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum og einstaklingum

• Góð tölvukunnátta

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar  
veitir Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2017.

www.intellecta.is

Bókhald - áhugaverð störf
Erum að leita að bókhaldsfulltrúum fyrir traust fyrirtæki í hópi viðskiptavina Intellecta. 

Óskað er eftir nákvæmum og samviskusömum einstaklingum með góða tölvukunnáttu og reynslu 

af færslu bókhalds. Í boði eru góð framtíðarstörf þar sem lögð er áhersla á fagmennsku og vönduð 

vinnubrögð.

Sjá nánar á www.intellecta.is 

www.intellecta.is

Framleiðslustjóri
Fyrirtæki í matvælaframleiðslu á höfuðborgarsvæðinu leitar að framleiðslustjóra. 

Helstu verkefni eru stjórnun, vöruþróun, endurhögun framleiðsluferla, framleiðsluskipulagning og greining

á framleiðsluþáttum. Leitað er að góðum stjórnanda með reynslu af sambærilegu starfi og viðeigandi 

tæknimenntun. 

Sjá nánar á www.intellecta.is
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RÁÐNINGAR
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur 
bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
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 Hafnsögumaður Faxaflóahafna sf.
  

  
 

Auglýst er laust til umsóknar starf hafnsögumanns Faxaflóahafna sf.   
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða til starfa hafnsögumann frá og með 31. mars 2017.  Starfsstöð hafnsögumannsins  verður í  
Reykjavík.   Starfið felst aðallega í leiðsögu skipa á svæði Faxaflóahafna sf., skipsstjórn dráttarbáta,  móttöku skipa og öðrum 
tilfallandi störfum. 
  
Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði:  
  
• Skipstjórnarréttindi – CB (2. stigs skipstjórnarnám) 
• Námskeið í Slysavarnaskóla sjómanna 
• Góð kunnátta í íslensku og ensku 
• Góð tölvukunnátta 
  
Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, á Grundartanga og í Borgarnesi. Hafnsögumenn Faxaflóahafna sf. 
sinna  verkefnum á þeim stöðum.  Unnið er á 12 klst vöktum allt árið. 
 
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið lilja@faxi.is eigi síðar en 16. janúar 2017. Þar sem í gildi eru 
ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað eftir að umsækjandi geti lagt fram sakavottorð. 
 
Nánari upplýsingar gefur Gísli Jóhann Hallsson yfirhafnsögumaður í síma 5258900. 
 
 
 

 

ARE YOU A BRAND 
COMMUNICATION 
SPECIALIST?
The Blue Lagoon is constantly growing and 2017 promises to be an exciting year

bluelagoon.is/jobs

Apply here

All information

Trips and 
nice benefits

Excellent 
work spirit

Staff food 
from our chefs

Free staff 
bus to work

Apply if you are a highly competent brand 
communication specialist with extensive 
international experience and a thorough 
understanding of branding and marketing 
high quality brands and services.

Sérfræðingur við rannsóknir  
á veiðarfærum

Hafrannsóknastofnun leitar eftir sérfræðingi til starfa við 
rannsóknir á veiðarfærum. Starfið felst í þátttöku og skipulagningu 
á rannsóknar- og þróunarvinnu í veiðitækni, auk úrvinnslu gagna.  
Starfið er fjölbreytt og krefjandi framtíðarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Meistarapróf	eða	hærri	menntun	úr	rannsóknarmiðuðu		
	 háskólanámi	æskileg.	
•	 Reynsla	af	sjómennsku	eða	góð	þekking	á	fiskveiðum	æskileg.
•	 Góð	tölfræðiþekking	nauðsynleg.
•	 Hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt	og	í	teymisvinnu	

Um er að ræða fullt starf með starfsstöð á Ísafirði. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttar-
félags. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar n.k. Umsóknir með ítar-
legum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja 
meðmælenda	skulu	sendar	á	póstfangið	umsokn@hafogvatn.is	eða	
á	skrifstofu	Hafrannsóknastofnunar,	Skúlagötu	4,	101	Reykjavík.	
Konur,	jafnt	sem	karlar	eru	hvattar	til	að	sækja	um	starfið.	Öllum	
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri  
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is).

Hafrannsóknastofnun,	 rannsókna-	 og	 ráðgjafarstofnun	 hafs	 og	 vatna	 er	
stærsta	rannsóknastofnun	landsins	á	sviði	haf-	og	vatnarannsókna	og	gegnir	
auk	þess	ráðgjafarhlutverki	varðandi	skynsamlega	nýtingu	og	verndun	auð-
linda	hafs	og	vatna.	Mikill	hluti	starfseminnar	tengist	alþjóðlegu	samstarfi	við	
erlendar	hafrannsóknastofnanir	og	háskóla.	Stofnunin	rekur	auk	aðalstöðva	
í	Reykjavík	starfsstöðvar	vítt	og	breytt	um	landið,	tilraunaeldisstöð,	tvö	rann-
sóknaskip	og	hefur	að	jafnaði	um	170	starfsmenn	í	þjónustu	sinni.

Bókasafns- og upplýsinga-
fræðingur
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir 
eftir bókasafns- og upplýsingafræðingi.  Stofnunin rekur 
öflugt rannsóknarbókasafn á fræðasviði Árnastofnunar 
sem þjónar starfsmönnum og gestum stofnunarinnar. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Uppbygging og stjórnun safnkosts
• Aðföng bóka og tímarita
• Skráning og útlán í Gegni
• Þjónusta við starfsmenn og gesti
• Umsjón með lestrarsölum
• Umsjón með skjalasafni
• Umsjón með vefsíðum bókasafnsins á vef stofnunarinnar

Hæfniskröfur: 
• MLIS-próf í bókasafns- og upplýsingafræði eða 
  sambærileg menntun
• Skráningarheimild í Gegni
• Reynsla af skjalastjórnun æskileg
• Góð íslensku- og tungumálakunnátta og færni í 
  mannlegum samskiptum
• Mjög góð tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð

Um er að ræða fullt starf frá 1. febrúar 2017. 

Umsóknir skulu berast til Stofnunar Árna Magnússonar  
í íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið  
kari.kaaber@arnastofnun.is eigi síðar en 6. janúar 2017.  

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt 
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Laun eru skv. kjarasamningum BHM og fjármála- og efna-
hagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnun-
arinnar.

Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíð- 
unni, www.arnastofnun.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Benediktsdóttir 
(s. 525 4022, olof.benediktsdottir@arnastofnun.is).



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  31. desember 2016 3

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Starfsm. í öryggis- og fræðslum. Samgöngustofa Reykjavík 201612/1644
Starfsmenn í efnateymi Umhverfisstofnun Rvk/Landið 201612/1643
Öryggisvörður Stofnun Árna Magnússonar  Reykjavík 201612/1642
Dagskrárstjóri Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201612/1641
Lektor í fjármálum Háskóli Íslands Reykjavík 201612/1640
Lektor í alþj.viðsk. og viðskiptafr. Háskóli Íslands Reykjavík 201612/1639
Læknaritarar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201612/1638

Fræðsla 
og forvarnir

Frekari upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef stofnunarinnar www.samgongustofa.is

samgongustofa.is  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Hjá Samgöngustofu starfa um 140 öflugir starfsmenn sem hlakka til þess að þú bætist í hópinn. 
Lagt er upp með jákvæðan og skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku, auk þess sem 
mötuneytið er frægt fyrir frábæran mat. Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála og 
annast eftirlit með flugi, siglingum og umferð. Á hverjum degi erum við að læra hvert af öðru og 
sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það að markmiði að verða betri og betri.

SÉRFRÆÐINGUR Í ÖRYGGIS- OG FRÆÐSLUMÁLUM
Samgöngustofa leitar að sérfræðingi í öryggis- og fræðslumálum. Í starfinu felast fjölbreytt 
verkefni á sviði samgönguöryggis. Starfið felst í að fræða stjórnendur farartækja, rekstraraðila og 
almenning um öryggismál. Verkefnin eru meðal annars gerð fræðslu- og kynningarefnis, fræðsla í 
leik-, grunn- og framhaldsskólum og leiðsögn fyrir aðra sem sinna fræðslu um samgönguöryggi, 
viðhald fræðsluefnis á vef stofnunarinnar og á samfélagsmiðlum, svörun erinda um öryggismál, 
útsending fræðsluefnis, upplýsingagjöf og ráðgjöf um málaflokkinn, sem og almenn þátttaka í 
verkefnum deildarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á myndvinnslu og grafískri hönnun er kostur
 • Reynsla af fræðslu og forvarnarstarfi er kostur
 • Reynsla af miðlun upplýsinga og efnis á samfélagsmiðlum er kostur
 • Gott vald á íslensku og færni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
 • Góð kunnátta í ensku og þekking á a.m.k. einu Norðurlandamáli er kostur
 • Viðkomandi þarf að búa yfir miklu frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, vandvirkni,   
  frumleika, hugmyndaauðgi og hafa sérlega góða samstarfs- og samskiptahæfileika
 • Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur og jákvæður

Í boði er áhugavert starf með fjölbreyttum verkefnum þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín.

Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2017 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og fræðslu-
deildar, í síma 480 6000. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staðan losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við 
kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa áskilur sér rétt til að hafna 
öllum umsóknum. Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessa stöðu.

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Stjórn Rauða krossins í Hafnarfirði 
og Garðabæ leitar að öflugum 
leiðtoga með góða samskiptahæfni 
og frumkvæði til að stýra deildinni.
 
Störf deildarinnar eru fjölbreytt og snúa 
helst að félagslegu öryggi. Þar á meðal eru 
félagsstarf og heimsóknir til hælisleitenda, 
heimsóknavinaverkefni og margt fleira.
 
Deildarstjóri starfar eftir lögum Rauða 
krossins á Íslandi og stefnu hreyfingarinnar. 
Helsta starfssvið er að framfylgja áætlunum 
og ákvörðunum stjórnar deildarinnar og að 
virkja sjálfboðið starf á starfssvæði hennar.
 
Starf- og ábyrgðarsvið deildarstjóra
• Daglegur rekstur deildarinnar
• Starfsmannahald
• Ábyrgð á starfsemi deildar gagnvart stjórn
• Gerð rekstraráætlunar í samstarfi við 
   stjórn og umsjón stjórnarfunda
• Samskipti við landsskrifstofu Rauða krossins
 
Helstu kröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og áhugi á sjálfboðaliðastarfi 
   og félagasamtökum æskilegur
• Reynsla af fjármálum og bókhaldi
• Stjórnunarreynsla
• Framúrskarandi samskiptahæfni 
   og sveigjanleiki
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Lausnamiðuð hugsun og frumkvæði
• Þekking á stefnumótunarvinnu
• Gott vald á íslensku og ensku
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Umsóknarfrestur er til 3. janúar 2017. 
Vinsamlegast sendið umsóknir og fyrirspurnir 
á hafnarfjordur.gardabaer@redcross.is.

Staða deildarstjóra 
hjá Rauða krossinum í 
Hafnarfirði og Garðabæ



Velferðarsvið

Vilt þú taka þátt í spennandi verkefni og hafa áhrif á þróun  
samþættrar heimaþjónustu í Reykjavík?

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leitar eftir kraftmiklum stjórnanda til að leiða þróun í heimaþjónustu inn á heimili í Vestur
hluta borgarinnar.

Deildarstjóri á Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða – samþætting félagslegrar heimaþjónustu  
og heimahjúkrunar.
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í starf deildarstjóra heimþjónustu til að 
stýra samþættri heimþjónustu.  Við samþætta heimaþjónustu starfa hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, félagsráðgjafar og fleiri 
fagstéttir með það að markmiði að veita örugga og góða þjónustu við fólk í heimahúsum.  
Markmið samþættrar heimahjúkrunar og heimaþjónustu er að veita þjónustu til íbúa, einfalda aðgengi að þjónustu til einstak
linga í heimahúsum, til að einstaklingur geti verið eins lengi heima og mögulegt er.  
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigþrúður Erla Arnardóttir í síma 411 1600 eða með því að senda fyrirspurn á  
sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf  
Umsóknarfrestur er til 15. janúar. nk.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stýra og bera ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum,  
 uppbyggingu og skipulagi í heimahjúkrun og félagslegri  
 heimaþjónustu í vesturbyggð borgarinnar. 
• Ábyrgð á þverfaglegu samstarfi og samþættingu.
• Fagleg stýring dagdeilda í hverfinu. 
• Hafa yfirsýn yfir starfsemi og tryggja jafnræði og samræmi  
 í þjónustu innan hverfis.
• Ábyrgð á starfsmannahaldi, fyrirkomulagi starfa og rekstri. 
• Tryggir að framkvæmd þjónustu í starfsemi   
 þjónustumiðstöðvar sé framúrskarandi og í samræmi við  
 stefnu, leiðarljós og markmið velferðarsviðs.
• Tekur þátt í stjórnendateymi þjónustumiðstöðvarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi.
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla  
 sem hjúkrunarfræðingur.
• Þekking og reynsla af stjórnun.
• Æskileg þekking og reynsla af þjónustu í heimahúsi.
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagnhæfni og sjálfstæði í starfi.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og æskileg  
 kunnátta á ensku.

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

LÁTTU LJÓS ÞITT SKÍNA!

S.Guðjónsson er öflugt innflutningsfyrirtæki sem starfar aðallega á fagmarkaði. Fyrirtækið hefur yfir 50 ára
sögu í sölu á sérhæfðum rafbúnaði, tölvulagnaefni, ljósleiðara og lýsingabúnaði. S.Guðjónsson hefur þrjú 
ár í röð hlotið nafnbótina „Fyrirmyndar fyrirtæki” í Vinnumarkaðskönnun VR. Þá er fyrirtækið jafnframt 
„Framúrskarandi fyrirtæki” samkvæmt tilnefningu Creditinfo.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ: 
• Sala, þjónusta og tilboðsgerð á ljósleiðurum. 
• Innkaup og samskipti við birgja. 
• Tæknileg aðstoð. 
• Önnur tilfallandi verkefni.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 
• Mikil þekking á ljósleiðurum og fylgibúnaði. 
• Góð þekking á tölulagnastrengjum (kopar CAT5,
 CAT6 o.sv.frv). 
• Tæknifræðimenntun og/eða mikil reynsla í lagningu
 strengja er kostur. 
• Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni. 
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi. 
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu og
 töluðu máli. 
• Þekking á Navision er kostur. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. janúar 2017. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Skarphéðinn Smith, skarpi@sg.is (hægt að senda umsóknir í þetta netfang).

Vegna aukinna umsvifa í ljósleiðarauppbyggingu leitar S.Guðjónsson að starfsmanni á 
ljósleiðara- og tölvulagnasviði fyrirtækisins. Um er að ræða áhugavert og krefjandi starf 
hjá lifandi og skemmtilegu fyrirtæki.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Löggiltur fasteignasali
eða nemi óskast til starfa

Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða löggiltan  
fasteignasala eða nema til starfa.  

Æskilegt er að viðkomandi getið hafið störf sem fyrst.

Tekið er við umsóknum og frekari uppýsingar veittar  
á netfanginu kristjan@trausti.is

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sérfræðingur til rannsókna  
á vistfræði fjarða

Hafrannsóknastofnun óskar eftir sérfræðingi til rannsókna á 
vistfræði fjarða í tengslum við uppbyggingu fiskeldis. Starfið felst 
m.a. í framkvæmd rannsókna á eðlis- og efnafræði fjarða og vöktun 
á áhrifum fiskeldis á vistkerfi fjarðanna.  Starfið er fjölbreytt og 
krefjandi framtíðarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf eða doktorspróf æskileg.
• Menntun á sviði haffræði, umhverfisfræði eða samsvarandi með  
 áherslu á efnafræði  æskileg.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu. 

Um er að ræða fullt starf með starfsstöð á Ísafirði. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttar-
félags. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar n.k. Umsóknir með ítar-
legum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja 
meðmælenda skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða 
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri  
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Héðinn Valdimarsson,  
sviðsstjóri umhverfissviðs (hedinn.valdimarsson@hafogvatn.is)  
sími 575 2000.
Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er 
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir 
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auð-
linda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við 
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva 
í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rann-
sóknaskip og hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

Matreiðslumaður
Sólvangur hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða 

matreiðslumann til starfa.

Starfshlutfall er 90% eða eftir nánara  
samkomulagi.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Kristján Sigurðsson í  

síma 618 - 9200.

Umsóknir skal senda á netfangið:   
ingibjorgk@solvangur.is

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Verkefnisstjóri bataskóla 

Skóla- og frístundasvið

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

Hefur þú eldmóðinn, seigluna og færnina til að stofna og reka nýjan skóla?
Geðhjálp og Reykjavíkurborg auglýsa eftir ástríðufullum verkefnisstjóra til að vinna að stofnun og rekstri bataskóla (Recov-
ery College) á Íslandi. Bataskólar byggja á samvinnu ólíkra sérfræðinga og jafningjafræðara við að byggja upp og miðla 
árangursríku námsefni til notenda geðheilbrigðiskerfisins, almenna heilbrigðiskerfisins, aðstandenda og fagfólks gagnvart 
geðrænum veikindum. Markmið skólans er að auka innsæi, stuðla að innihaldsríkara lífi og aukinni þátttöku notenda heil-
brigðiskerfisins í samfélaginu ásamt því að auka þekkingu og draga úr fordómum. Stefnt er að því að hefja formlega starfsemi 
bataskólans haustið 2017. Æskilegt er að verkefnisstjóri bataskólans geti hafið störf eigi síðar en 1. febrúar 2017.

Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningi fyrir hæfi viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 16.janúar 2017.

Nánari upplýsingar um starfið veita Iðunn Antonsdóttir í síma 6648603 og tölvupósti idunn.antonsdottir@rvkskolar.is og Anna 
Gunnhildur Ólafsdóttir í síma 6939391 og tölvupósti ago@gedhjalp.is.  Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Helstu verkefni 

• Þátttaka í þróun og uppbyggingu bataskóla í Reykjavík.
• Kynning á starfsemi skólans til samstarfsaðila og nemenda
• Ráðning ólíkra sérfræðinga og jafningjafræðara.
• Stuðningur við þróun námsefnis og kennslu.
• Yfirumsjón með skólastarfi og daglegum rekstri skólans. 
• Ábyrgð á þróun, árangursmælingum og gæðaeftirliti. 

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Leiðtogahæfileikar, lipurð og einstök hæfni í mannlegum   
 samskiptum.
• Framsýni, metnaður, frumkvæði og skipulagshæfileikar. 
• Brennandi áhugi á geðheilbrigðismálum, kostur að búa yfir  
 eigin reynslu. 
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti. 
• Reynsla af stefnumótun, áætlanagerð og verkefnisstjórnun. 

Starfskraftur
Óskum eftir að ráða starfskraft í akstur, þrif og standsetnin-

gu bifreiða.  Ökuleyfi skilyrði

Bílahöllin – Bílaryðvörn hf, Bíldshöfða 5,  
sími 587-1390, jon@bilahöllin.is

Endurvinnslan hf. var stofnuð árið 1989. Endurvinnslan sér um móttöku allra 
einnota drykkjarvöruumbúða hérlendis, greiðir út skilagjald þeirra, undirbýr þær til 
útflutnings og selur til endurvinnslu. 60 umboðsaðilar starfa fyrir félagið um allt land.

Fjölbreytt starf í boði á góðum og traustum vinnustað. 
Vinnutími er 12:30 – 18:00 og einhverja laugardaga. Íslenskukunnátta skilyrði.
Konur jafnt sem karlar hvattir til að sækja um.
Vinsamlegast sendið umsóknir á evhf@evhf.is

Endurvinnslan óskar eftir 
starfsmanni í hlutastarf
í flöskumóttöku á DalvegiÁL-

DÓSIR
GLER-

FLÖSKUR
PLAST-

FLÖSKUR

www.endurvinnslan.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

Velferðasvið

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Vegna aukinna umsvifa hjá Vélfangi 
leitum við eftir nýjum liðsfélaga í 50 % 
starf á skrifstofu félagsins í Reykjavík.

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200
Frostagata 2a • 600 Akureyri • www.velfang.is

Helstu störf:
Bókhaldsvinna
Útsending reikninga
Innheimta
Afstemmingar
Símsvörun og önnur tilfallandi störf

Vélfang ehf er ört vaxandi fyrirtæki á sviði landbúnaðar og vinnuvéla. 
Hjá fyrirtæki okkar vinna 20 samhentir og kátir starfsmenn á starfstöðvum 

okkar í Reykjavík og Akureyri. Vélfang leggur mikla áherslu á góða 
þjónustu og góð samskipti við viðskiptavini sína. 

Helstu vörumerki okkar eru JCB, Claas, Fendt, Kuhn, Kverneland ofl.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið eyjolfur@velfang.is 
fyrir 5. janúar 2017. Nánari upplýsingar um starfið gefur 

Eyjólfur í s. 580-8200

Gott væri ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.

Hvetjum konur jafnt sem karla, 
unga jafnt sem aldna til að sækja um.

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldsstörfum
Reynsla í DK kostur en ekki skilyrði
Almenn tölvukunnátta
Kunnátta í ensku máli, töluðu jafnt sem rituðu
Góð mannleg samskipti ásamt gleði og kátínu
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Hjúkrunarfræðingar óskast
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða morgun-, kvöld- og helgarvaktir. 
Vaktafyrirkomulag og starfshlutfall samkomulagsatriði.

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Högnadóttir forstöðumaður hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700 

Umsóknir með felilskrá má senda á  edda@eir.is     umsóknir auðkenndar með: „Hjúkrun janúar 2017“

 
 
 

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar óskast 
 
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða morgun-, kvöld- og 
helgarvaktir. Vaktafyrirkomulag og starfshlutfall samkomulagsatriði. 
 

Nánari upplýsingar veita: 
Kristín Högnadóttir forstöðumaður hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700  
 
Umsóknir með felilskrá má senda á  edda@eir.is     umsóknir auðkenndar með: „Hjúkrun janúar 2017“  

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 2. janúar 2017 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 

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari





Óskum viðskiptavinum okkar 
og landsmönnum öllum farsældar 

á nýju ári. Þökkum viðskiptin 
á liðnum árum.

Starfsfólk Eignamiðlunar
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.   
Í Löggildingarnámi  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Framúrskarandi vörumerki 6

Útgáfur
Fyrirtæki mega nota þá útgáfu 
sem þeir kjósa eða passar betur 
við þeirra eigið markaðsefni. 

Síðumúla 27  |  Sími 588 7744  |  www.valholl.is
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Óskum viðskiptavinum og  
landsmönnum öllum gleðilegs árs.

  
Þökkum ánægjuleg viðskipti 

á árinu.
  

- Starfsfólk Valhallar fasteignasölu. 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


