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

Starfssvið:
• Dagleg stjórnun, hagsmunagæsla, nefndastörf og 

stjórnarseta.
• Stefnumótun í samvinnu við stjórn samtakanna.
• Samskipti við lífeyrissjóði, hagsmunasamtök og  

opinberar stofnanir.
• Vinna að útgáfu- og fræðslumálum lífeyrissjóða svo  

sem með námskeiðum og fræðslufundum.
• Vinna á sameiginlegum vettvangi að hagræðingu  

og þróun í starfi lífeyrissjóðanna.
• Að fylgjast með og taka þátt í þróun lífeyrismála.
• Samskipti við fjölmiðla hérlendis og erlendis.
• Önnur verkefni í samráði við formann og stjórn.

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er áskilin.
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg.
• Eiga auðvelt með að tjá sig í ræðu og riti.
• Gerð er krafa um góða enskukunnáttu.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Reynsla af stjórnun og starfi hjá hagsmunasamtökum  

nýtist vel í þessu mikilvæga starfi.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
  
Umsóknarfrestur er til og 
með 28. febrúar nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is með ítarlegum 
upplýsingum um náms- og 
starfsferil ásamt kynningarbréfi. 

Landssamtök lífeyrissjóða óska eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. 
Leitað er að öflugum einstaklingi sem hefur umtalsverða reynslu af stjórnun. 
Mikilvægt er einnig að viðkomandi búi yfir góðum samskiptahæfileikum, 
frumkvæði og starfi skipulega.

Landssamtökin eru heildarsamtök lífeyrissjóða sem hafa starfsleyfi samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða. Landssamtökin hafa innan vébanda sinna alla lífeyrissjóði landsins. Heildareignir lífeyrissjóða í Landssamtökum 
lífeyrissjóða voru rúmlega 1.920 milljarðar króna í lok árs 2010. 

Hlutverk samtakanna er m.a.:
-  Að gæta í hvívetna hagsmuna sjóðfélaga þeirra lífeyrissjóða, sem aðild eiga að samtökunum.
-  Að vera málsvari lífeyrissjóðanna í þeim málum, sem varða heildarhagsmuni þeirra og koma á framfæri sjónarmiðum  
   samtakanna við stjórnvöld og aðra aðila í öllum meiriháttar málum sem varðað geta sameiginlega hagsmuni aðildarsjóðanna.
-  Að vinna að útgáfu- og fræðslumálum lífeyrissjóða svo sem með námskeiðum og fræðslufundum, skýrslugerð og annarri 
   þjónustu við lífeyrissjóði og sjóðfélaga.
-  Að stuðla að hagræðingu og þróun í starfi lífeyrissjóðanna.

Framkvæmdastjóri

 

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

 • Reynsla af störfum í mötuneyti.
 • Matartæknanám eða önnur sambærileg menntun er æskileg.
 • Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Hæfni í samskiptum og samvinnu.
 • Þjónustulund, snyrtimennska og jákvætt hugarfar.

Helstu verkefni

 • Þátttaka í matreiðslu og framreiðslu hádegisverðar.
 • Þátttaka í framreiðslu morgunkaffis, umsjón kaffivéla og þjónustu við fundarherbergi.
 • Önnur tilfallandi verkefni.

Starfsmaður óskast í mötuneyti

Nánari upplýsingar um starfið veitir:

Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og rekstrar, 
í síma 575-4171 og herdispp@byr.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.byr.is/laus_storf

 höfuðstöðva Byrs hf., Borgartúni 18

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Stay Apartment leitar að 
starfsmanni í fullt starf við 
margvísleg skrifstofustörf, 

þjónustu við ferðamenn, sem og 
við ýmiss verkefni sem tengjast 

rekstri og markaðsmálum 
fyrirtækisins. 

Hæfniskröfur:
• Þekking eða reynsla í  ferðaþjónustu skilyrði
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta og hæfni til að læra á fljótt á 
 ný tölvukerfi
• Áhugi eða reynsla í markaðsetningu  æskileg

Vinsamlegast sendið umsóknir/ferilskrá á box@frett.is 
merkt „Stay-1202“
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BÍTIÐ
MEÐ HEIMI OG KOLLU
 ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50
Morgunhanarnir Heimir og Kolla vakna eldhress í bítið 
með fjölbreyttan dægurmálaþátt á léttum nótum. 
Fylgstu með fréttum og taktu púlsinn á þjóðmálunum, 
íþróttunum og öllu hinu strax í bítið.
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SÖLUMAÐUR
KRAFTMIKILL

Áhugasamir vinsamlega fyllið út 
umsóknareyðublað á www.sm.is

»

»

»

»

»
»
»

»
»

Icelandair óskar eftir að ráða ferðaráðgjafa til starfa á söluskrifstofum félagsins í Reykjavík 
og Keflavík, í þjónustuveri og úrvinnsludeild. Um er að ræða dagvinnu- og vaktavinnustörf til 
lengri eða skemmri tíma.

FRAMTÍÐARSNILLINGAR 
ÓSKAST TIL STARFA

SPENNANDI VIÐFANGSEFNI 
Í LÍFLEGU STARFSUMHVERFI  

Við leitum að öflugum einstaklingum í spennandi og 
krefjandi störf í líflegu og skemmtilegu starfsumhverfi, 
liðsmönnum með framúrskarandi samskiptahæfileika 
og brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi. 
Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Kristín Björnsdóttir, sími 50 50 155, stina@icelandair.is
Elín Erlingsdóttir, sími 50 50 156, eline@icelandair.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn

STARFSSVIÐ:

 Sala á flugfargjöldum, hótelgistingu og bílaleigubílum.
 Upplýsingagjöf, ráðgjöf og þjónusta.
 Útgáfa ferðagagna. 
 Önnur tilfallandi störf sem tengjast starfinu.  

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

 Menntun í ferðafræðum, IATA-UFTAA er æskileg.
 Þekking og reynsla af farseðlaútgáfu og Amadeus 

bókunarkerfi.
 Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg.
 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

FERÐARÁÐGJAFAR

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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Afleysingastaða á skrifstofu Fjölskyldu- 
og félagssviðs Reykjanesbæjar 

Fjölskyldu- og félagssvið Reykjanesbæjar (FFR) auglýsir 
eftir starfsmanni í 100% afleysingu á skrifstofu FFR. 
Starfið felst í vinnu við barnavernd, ráðgjöf við 
foreldra og börn í Reykjanesbæ og samstarfi við 
leik- og grunnskóla ásamt öðrum stofnunum sem 
tengjast börnum.

Menntun og reynsla á sviði félagsvísinda. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og er 
ráðningartími til 30. apríl 2012.
 
Umsóknum skal skilað til starfsmannaþjónustu 
Reykjanesbæjar, Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ.  
Einnig er bent á rafrænar umsóknir á reykjanesbaer.is

Umsóknarfrestur er til 21. febrúar n.k.

Nánari upplýsingar veitir Rannveig Einarsdóttir, 
forstöðumaður barnaverndar, í síma 421-6700, 
rannveig.einarsdottir@reykjanesbaer.is.

VERKEFNASTJÓRI UPPLÝSINGATÆKNIDEILD 

STARFSSVIÐ: 

 Innleiðing upplýsingatæknikerfa. 
 Þátttaka í mótun upplýsingatæknihögunar.   
 Uppbygging og framsetning stjórnendaupplýsinga úr 

vöruhúsi gagna.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

 Háskólamenntun á sviði verk-, tækni-, viðskipta- eða 
tölvunarfræði. 

 Reynsla af verkefnastjórnun og störfum við 
upplýsingatækni.

 Þekking og reynsla af gagnagrunnsumhverfi 
(Oracle og SQL).

 Þekking og reynsla af vöruhúsi gagna.  
 Þekking á Cognos er kostur.
 Góð Excelkunnátta.
 Góð enskukunnátta.

Icelandair leitar að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki 
og vönduð vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Viðkomandi verður að hafa góða samskiptahæfileika og eiga gott 
með að vinna sem hluti af liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. Lögð er áhersla á sjálfstæð og vönduð 
vinnubrögð.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Hlynur Elísson, sími 50 50 319, hlynur@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir, sími 50 50 155, stina@icelandair.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn 

FRAMTÍÐARSNILLINGAR 
ÓSKAST TIL STARFA

NordForsk was established by the Nordic Council of Ministers in 2005, with the primary aim of promoting Nordic research, both in Europe and globally. NordForsk also serves as a platform for strengthening 
Nordic cooperation in the  eld of research and research policy. The organisation plays a key role in enhancing the value of existing research activities in the  ve Nordic countries, Finland, Sweden, Norway, 
Denmark and Iceland, as well as the autonomous territories of the Faroe Islands, Greenland and the Aaland Islands. NordForsk has a basic allocation of NOK 117 million for 2011. The organisation’s head 
of  ce is located in central Oslo. The number of employees will be increased from 14 to 18 in 2011. For further information, please see www.nordforsk.org.

NordForsk is now seeking to appoint a:

Programme Director eScience
The Programme Director will cooperate with and report to a steering committee consisting of representatives of the main stakeholder 
organisations involved in the programme (the research councils of the Nordic countries and the Nordic Council of Ministers). The main area of 
responsibility will be management and development of the eScience globalisation initiative. This will involve writing calls for proposals, 
assessing grant applications, establishing and following-up referee groups and projects, as well as initiating and following-up evaluations. 

Candidates will be expected to have experience of managing and developing large-scale, complex projects, relevant higher education, preferably 
Ph.D. or equivalent experience from education and research in the fi eld of eScience and eInfrastructure. In addition, candidates should have 
extensive experience and knowledge of research administration, Nordic research cooperation and research funding. A thorough knowledge of 
Nordic and international organisations working in the fi eld of eScience and eInfrastructure would also be advantageous. The ideal candidate is a 
highly analytical and structured person, and a team player with excellent communication skills. Candidates must have a good command of 
English (both written and spoken) as well as one of the Scandinavian languages. 

The position entails a wide variety of interesting tasks and involves extensive contact with research groups and specialist communities in the 
Nordic countries and the EU. NordForsk strives to ensure an equal distribution of gender and age among its employees. Civil servants in the 
Nordic countries are entitled to be granted a leave of absence in order to work for organisations under the Nordic Council of Ministers. Employees 
who have to relocate for such a position are entitled to a relocation package. The position has a term of four years, with the possibility of 
extension. 

Questions about the position may be directed to Gunnel Gustafsson, Director of NordForsk, tel. +47 469 51 044 
or to Heidi Wiggen at Visindi AS, tel. +47 916 56 103. Applications, including CV, should be submitted via 
”Stillinger” at www.visindi.no as soon as possible, and no later than February 28.

NordForsk is the coordinator of the eScience 
globalisation initiative. The eScience global-
isation initiative is a collaborative effort between 
NordForsk, the Nordic Council of Ministers and 
the Nordic national research councils. The primary 
objective of this initiative is to use eScience as a 
tool to further develop Nordic cooperation in the 
 eld of research and higher education in selected 

areas. In addition, the programme seeks to 
increase the visibility of outstanding eScience 
research in the Nordic countries at the inter- 
national level and to create synergies between 
the Nordic countries and the rest of the world. 

The programme encompasses both eScience 
research and infrastructure (eInfrastructure). 
eScience research encompasses the development 
of methods, models, algorithms and software 
with the aim of solving calculation and data 
intensive challenges, while eInfrastructure 
encompasses services that allow researchers 
access to digital resources regardless of where 
the resources are located. A key element of the 
programme is to use eScience to address 
challenges associated with climate change, with a 
particular focus on climate modelling, as well as 
challenges in the area of health care. The 
programme will promote the development of a 
joint Nordic eInfrastructure in certain areas and 
will work to enhance training in eScience 
technology for master’s and doctoral students. 
The programme currently has a total budget of 
NOK 170 million, but this may increase as more 
partners become involved. The programme will 
run from 2011 to 2014.  

 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

vorönn 2011
Víðistaðaskóli (5955800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
Vegna forfalla vantar kennara til að kenna eftirtaldar 
greinar á unglingastigi:
 Íslensku (18st.), samfélagsfræði (7st.), lífsleikni (2 st.),
 dönsku (18 st.), íþróttir (9 st.)

Allar upplýsingar veitir skólastjóri, sjá nánar á heimasíðu 
skólans.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði



Sérfræðingur í Linux/Unix og 
umsjónarmaður vélasalar

Sérfræðingar í diska-
og afritunarlausnum

Starfslýsing: 

Rekstur á Linux/Unix umhverfi viðskiptavina Símans og 
ýmsar sérlausnir fyrir viðskiptavini. Umsjón og rekstur 
miðlægs búnaðar í vélasölum hýsingarþjónustu Símans 
ásamt viðhaldi á stjórnkerfum og öðrum innviðum  
(e. management software) sem tengjast vélasölum.

Hæfniskröfur:
• Góð þekking á Linux nauðsynleg, kostur að hafa 

RHCE próf og önnur Unix próf

• Reynsla af rekstri vefþjóna æskileg (LAMP)

• Góð þekking á uppbyggingu vélasala nauðsynleg 

• Kostur að hafa þekkingu á APC umhverfi

• Kostur að hafa bakgrunn sem rafeindavirki/rafvirki

Starfslýsing: 

Rekstur og viðhald á diskalausnum og afritunarlausn 
Símans sem byggir á Tivoli Storage Manager og 
afritunarþjörkum frá IBM og HP. Rekstur og viðhald  
á afritunarlausnum viðskiptavina sem byggir á HP Data 
Protector.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri EMC og annarra diskalausna

• Reynsla af rekstri Tivoli Storage Manager 
afritunarlausnar 

• Reynsla af rekstri HP Data Protector 
afritunarlausnar

• Kostur að hafa reynslu af Brocade og MDS SAN 
svissum

• Kostur að hafa reynslu af hönnun SAN-umhverfis 
og afritunarkerfa, sérstaklega SAN-based backup 
lausnum

• Þekking eða vottun á AIX, TSM og Systems p  
er kostur

Afburðafólk 
óskast í 

sterkan hóp



Það er

800 7000 – siminn.is

Microsoft  
sérfræðingar

Microsoft SQL  
sérfræðingur

Rafiðnaðarmaður 

Sérfræðingar  
í notendaþjónustu

Sérfræðingar  
á Þjónustuborði

Síminn leitar að nýjum liðsmönnum í neðangreind störf. Hornsteinn 
Símans er starfsfólk sem myndar öfluga liðsheild í krafti afburðaþekkingar 
og mikillar hæfni. Starfsmenn Símans þurfa einnig að búa yfir 
framúrskarandi þjónustulund, sjálfstrausti, sjálfstæðum vinnubrögðum og 
getu til að vinna vel í hópi auk þess að vera samviskusamir og vandvirkir.

Ef þessi lýsing passar við þig og þú ert í leit að krefjandi starfi, hefur 
brennandi áhuga á einhverju eftirtalinna sviða og starfsreynslu sem tengist 
því þá erum við með rétta starfið fyrir þig.

Umsóknarfrestur er til 21. febrúar 2011
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Í umsókn 
skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli, sem og nöfn og símanúmer 
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, 
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu berast á rafrænu 
formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.
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Starfslýsing: 

Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa 
viðskiptavina Símans. Samskipti og samvinna 
við aðrar deildir Símans sem og viðskiptavini 
fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
• Mjög góð þekking á Microsoft stýrikerfum 

nauðsynleg

• Microsoft vottun, t.d. MCSE og MCITP eða 
aðrar Microsoft gráður

• Reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu 
tölvukerfa

• Þekking á Cluster uppsetningum og notkun 
scripting mála við rekstur

• Þekking á MS Active Directory, Exchange, 
Terminal og Citrix umhverfi, IIS og BES 
þjónum

• Þekking á MS Lync/OCS og Sharepoint

• Þekking á System Center, sérstaklega  
SCCM og SCOM

• Þekking á IBM og HP vélbúnaði er kostur

Starfslýsing: 

Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa 
viðskiptavina Símans. Samskipti og samvinna við 
aðrar deildir Símans sem og viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
·     Mjög góð þekking á MSSQL 2005/2008  

nauðsynleg

·     Reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu 
gagnagrunnskerfa (SSRS/SSAS/SSIS/BI)

·     Microsoft vottun, t.d.  MCITP SQL 2008 eða 
aðrar Microsoft gráður

·     Þekking á Sharepoint er kostur

• Þekking á IBM og HP vélbúnaði er kostur 

Starfslýsing: 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með 
rafiðnaðarmenntun til starfa hjá Vettvangsþjónustu 
Fyrirtækjasviðs. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka 
færni, allt frá því að finna og rekja línur upp í 
uppsetningar á hýstum símkerfum. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
• Uppsetning og viðhald á vörum Símans s.s. 

POTS, ISDN, ADSL, TV og IP tengingar

• Uppsetning og viðhald á hýstum VOIP 
símkerfum hjá fyrirtækjum

• Tæknileg aðstoð við sölumenn

• Kennsla á lausnum Símans

Hæfniskröfur: 
• Rafiðnaðarmenntun með áherslu á tölvur  

er nauðsynleg

• Reynsla af innanhússlögnum nauðsynleg

• Reynsla af einkasímstöðvum æskileg

• Vera fljótur að tileinka sér ný vinnubrögð  
og þekkingu

• Geta tekið af skarið og unnið sjálfstætt

• Eldmóður, heilindi, frumkvæði og fagleg 
vinnubrögð

Hæfniskröfur:

• MCP/MCITP eða aðrar Microsoft gráður  
eru kostur

• Reynsla af Windows stýrikerfum og þekking  
á Microsoft hugbúnaði 

• Geta tekið af skarið og unnið sjálfstætt

• Eldmóður, heilindi, frumkvæði og fagleg 
vinnubrögð

• Góð enskukunnátta

Hæfniskröfur:

• Reynsla af Windows stýrikerfum og 
þekking á Microsoft hugbúnaði 

• Geta tekið af skarið og unnið sjálfstætt

• Eldmóður, heilindi, frumkvæði og fagleg 
vinnubrögð

• Góð enskukunnátta

Gildi Símans

 eru traust, heilindi,

 lipurð, einfaldleiki

 og eldmóður
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Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Talent ráðninga www.talent.is. 
Upplýsingar um störfin veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent ráðningum í síma 552 1600, lind@talent.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2011. Umsóknir gilda í 6 mánuði.

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála 
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að f jármunum verði 
sérstaklega varið til þess að auka möguleika 
fólks til að eignast og leigja húsnæði á við- 
ráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.        

Íbúðalánasjóður óskar 
eftir að ráða öflugt fólk 
til starfa

Stúdentspróf og starfsreynsla

Gott vald á íslensku og góð tölvukunnátta nauðsynleg

Öguð og skipulögð vinnubrögð

Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

Lipurð í samskiptum, gott sjálfstraust 
og framúrskarandi þjónustulund

Mjög góð enskukunnátta

Viðskiptafræðimenntun og starfsreynsla

Geta sýnt alúð, þolinmæði og hafa glöggt auga 
við afgreiðslu erfiðra mála

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Framúrskarandi samskiptaeiginleikar og færni 
til að starfa í hópi

Mjög góð enskukunnátta

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

Fulltrúi í afgreiðslu á einstaklingssviði  
Starfsmaður í 100% starf óskast til starfa og einnig
í 60% starf eftir hádegi

Taka á móti viðskiptavinum og beina
þeim til viðeigandi starfsmanna

Veita viðskiptavinum upplýsingar 
um lánareglur og starfsemi sjóðsins

Meðhöndlun pósts og skráning ábyrgðarpósts

Móttaka og yfirferð gagna vegna umsókna 
greiðsluerfiðleikamála

Önnur tilfallandi fjölbreytt verkefni

Sérfræðingur í lánaafgreiðslu á einstaklingssviði
Starfsmaður í 100% starf óskast til starfa

Afgreiðsla lánsumsókna og gerð lána-
nefndarerinda

Ítarleg greining og samantekt á lánaferlum 
og útlánum

Þátttaka í  þróun lánaferla og verklagi 
við vinnslu lánsumsókna

Útgáfa  íbúðalána og skjala vegna 
yfirtöku lána

Aðstoð við ráðgjöf til einstaklinga 
vegna lánsumsókna

Starfssvið

Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

Starfssvið

Verkefnastjórar/sérfræðingar á fyrirtækjasviði
Tveir starfsmenn óskast í 100% starf
Hlutverk fyrirtækjasviðs felst í lánafyrirgreiðslu og ráðgjöf við fyrirtæki, 
félagasamtök, sveitarfélög og byggingaraðila.

Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi

Reynsla af vinnu við fjárhagslega endur-
skipulagningu fyrirtækja er kostur

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Hæfni til að tjá sig í ræðu og rituðu máli

Framúrskarandi samskiptaeiginleikar og færni 
til að starfa í hópi

Umsækjandi þarf að vera talnaglöggur og nákvæmur

Þekking á fasteignamarkaði er kostur

Reynsla af bankastarfsemi, ráðgjafastörfum, starfi 
í fjármáladeild eða fyrirtækjarekstri kostur

Mjög góð enskukunnátta

Afgreiðsla lánsumsókna og gerð 
lánanefndarerinda

Ítarleg greining tryggingarstöðu 
og utanumhald

Greining á greiðsluhæfni og gerð 
sjóðsstreymisáætlana

Samskipti og samningar við viðskiptavini

Tengiliður við viðskiptavini

Aðstoð við fjárhagslega endurskipulagningu
viðskiptavina í greiðsluvanda

Þátttaka í þróun lánaferla og verklagi
við vinnslu lánsumsókna 

Þátttaka í stefnumótun fyrirtækjasviðs 

LÆKNAMÓTTÖKURITARI
60% framtíðarstaða. Tölvuþekking nauðsynleg og 
bókhaldsþekking æskileg. Þarf að geta hafið störf 
fyrir 1. apríl. Ferill sem greinir menntun og starfs-
reynslu í tímaröð, tölvu- og bókhaldsþekkingu, 
veikindi, persónu- og fjölskylduhagi og uppl. um 
meðmælendur óskast á starfsumsokn@gmail.com

Kraumur auglýsir starf framkvæmdastjóra

Kraumur tónlistarsjóður auglýsir laust starf 
framkvæmdastjóra í 50% starf.

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum reksti 
sjóðsins, mótar verkefni hans og starfsemi. Hann ber 
ábyrgð á fjárhagslegum áætlunum og samningum við 
tónlistarmenn og samstarfsaðila, sem hann ber undir 
stjórn sjóðsins. Framkvæmdastjóri skal starfa eftir 
gildandi samþykktum um Kraum tónlistarsjóð.

Við leitum að ábyrgum og metnaðarfullum aðila sem 
hefur reynslu af tónlistartengdu starfi, mikinn áhuga 
íslenskri tónlist og er góður í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, veitt 
starfsemini forystu í fjölmiðlum sem annarstaðar 
og geta átt gott samstarf við stjórn hans, fagráð og 
tónlistarmenn.

Allar frekari upplýsingar veitir Pétur Grétarsson, 
stjórnarformaður Kraums í síma 861 3587 / 
petur@kraumur.is

Umsóknum með ferilskrá skal skilað í gegnum 
tölvupóst á netfangið info@kraumur.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2011.

Heilbrigðisstofnun
Suðurlands

Við Heilbrigðisstofnun Suðurlands er nú laus til umsóknar ein staða 
sérnámslæknis í heimilislækningum við heilsugæsluna á Selfossi. 
Staðan er laus frá 1. febrúar 2011 og er að hámarki til þriggja ára.

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

Læknir í Rangárþing

Við Heilbrigðisstofnun Suðurlands er einnig laus staða læknis í 
Rangárþingi. Heilsugæslustöðin í Rangárþingi er á Hvolsvelli og á 
Hellu og er samstarf þar á milli náið. Samstarf er um vaktþjónustu 
við vaktstöðina á Selfossi. Á stöðinni er 3,5 stöðugildi sérfræðings 
og íbúafjöldinn á upptökusvæði stöðvarinnar er 3500. Um er að 
ræða almennar heimilislækningar

Við mat á umsóknum verður mikið lagt upp úr eiginleikum sem 
lúta að samstarfi og sveigjanleika, skipulögðum og sjálfstæðum 
vinnubrögðum og hæfni í samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og 
fjármálaráðherra.

Upplýsingar um námstöðuna veitir Arnar Þór Guðmundsson yfir-
læknir og kennslustjóri heilsugæslunni Selfossi í síma 4805100 eða 
á netfangi arnar@hsu.is og Óskar Reykdalsson, framkvæmdastjóri 
lækninga í síma 868-1488 eða á netfangi: oskar@hsu.is

Upplýsingar um sérfræðingsstöðuna í Rangárþingi veitir 
Guðmundur Benediktsson yfirlæknir í síma 8941796 , netfang 
gudmundurben@hsu.is  og  Óskar Reykdalsson, framkvæmdastjóri 
lækninga í síma 868-1488 eða á netfangi: oskar@hsu.is

Umsóknum ásamt staðfestum upplýsingum um læknismenntun og 
læknisstörf sendist á viðeigandi eyðublöðum (www.landlaeknir.
is/lisalib/getfile.aspx?itemid=3780) sem fást á skrifstofu landlæknis 
til Arnars Þórs Guðmundssonar, Guðmundar Benediktssonar eða 
Óskars Reykdalssonar fyrir 4.mars 2011.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands var stofnuð 1. sept. 2004 við sameiningu 
heilsugæslustöðva á Suðurlandi og Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi. 
Þjónustusvæði stofnunarinnar nær til um 20.000 íbúa á Suðurlandsundirlendinu.
Um er að ræða 8 heilsugæslustöðvar, eitt sjúkrahús á Selfossi með 55 
sjúkrarúm. Stofnunin sinnir ennfremur heilbrigðisþjónustu á Litla Hrauni. 
Alls eru um 220 stöðugildi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

-----------------------------------

Sérnámsstaða í heimilis-
lækningum laus til umsóknar
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VIÐ ERUM AÐ 
LEITA AÐ ÞÉR!
Ef þú ert opinn og skemmtilegur sölusnillingur 
þá langar okkur að fá þig í liðið okkar. 

Við erum að leita að appelsínugulum Talsmönnum 
sem búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 
stundvísi og metnaði.

Umsóknir sendist á atvinna@talsala.is

MINNA BRUÐL. MEIRA TAL.

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

Starfssvið:
• Dagleg stjórnun og rekstur samtakanna 
• Hagsmunagæsla og samskipti við innlenda og erlenda 

samstarfsaðila
• Samskipti við yfirvöld og fjölmiðla
• Eignaumsýsla
• Undirbúningur og skipulagning funda og ráðstefna ásamt 

þátttöku í nefndastörfum
• Vinna að útgáfu- og fræðslumálum
• Önnur verkefni í samráði við stjórn samtakanna

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg
• Sjálfstæði, frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Reynsla af hagsmunagæslu og félagsstörfum er æskileg
• Viðkomandi þarf að geta tjáð sig í ræðu og riti
• Enskukunnátta og kunnátta í Norðurlandamáli
• Góð alhliða tölvuþekking

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
  
Umsóknarfrestur er til og 
með 23. febrúar nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

SÍBS óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Framkvæmdastjóri SÍBS 
hefur yfirumsjón með fjáröflun og félagsmálum samtakanna ásamt því að 
veita Happdrætti SÍBS forstöðu.

SÍBS er samtök sjúklingafélaga sem eru hagsmunafélög einstaklinga með berkla, hjarta- og lungnasjúkdóma, astma og 
ofnæmi og sjúklinga með svefnháðar öndunartruflanir. Hlutverk samtakanna er að vinna að því að heilbrigðisþjónusta og 
félagsleg aðstaða þessara sjúklingahópa verði jafnan sem fullkomnust. Hlutverk samtakanna er jafnframt að stuðla að fræðslu 
um áðurnefnda sjúkdóma og rannsóknum á þeim, sem og að beita sér fyrir forvörnum.  

SÍBS rekur víðtæka starfsemi en bæði Reykjalundur og Múlalundur eru sjálfstæðar rekstrareiningar innan vébanda SÍBS.

Framkvæmdastjóri

Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði
Starfsreynsla í hönnun, viðhaldi, eftirliti eða vinnu um borð í skipum
Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og enskukunnátta áskilin
Færni í mannlegum samskiptum
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Rekstrarstjóri
í heimilistækjadeild

Járniðnaðarmenn
Kerfóðrun óskar eftir járniðnaðar-
mönnum vönum suðu til starfa strax.  
Mikil vinna fram undan.

Upplýsingar um menntun og fyrri störf 
sendist á finnbogi@kerfodrun.is

SÖLUMAÐUR
KRAFTMIKILL

Áhugasamir vinsamlega fyllið út 
umsóknareyðublað á www.sm.is
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Landsvirkjun auglýsir eftir sumarstarfsfólki.
Í boði er almenn sumarvinna ungmenna sem fædd eru
á árunum 1991-1995 auk starfa fyrir námsmenn
á háskólastigi.

Sumarvinna ungmenna er í aflstöðvum fyrirtækisins;
í Soginu, við Blöndu, Búrfell, í Laxárstöðvum, í Kröflu og 
Fljótsdal. Einnig í umhverfishópi sem hefur aðsetur
í Reykjavík en sinnir uppgræðslu og trjáplöntun víða
um land.

Sumarvinna háskólanema er tengd námi, en einnig er
um að ræða afleysingastörf og verkstjórn í sumarvinnu
unglinga. Landsvirkjun tekur mið af jafnréttisáætlun
fyrirtækisins við ráðningar.

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar.
Upplýsingar og umsóknareyðublöð
eru á: www.landsvirkjun.is

Sumarstörf hjá 
Landsvirkjun

Skólameistari Menntaskóla 
Borgarfjarðar

Laust er til umsóknar embætti skólameistara við 
Mennta skóla Borgarfjarðar í Borgarnesi. Í skólanum 
eru í boði fjórar námsleiðir almenn braut (fram-
haldsskólabraut), tvær bóknámsbrautir og starfsbraut. 

Starfssvið
Skólameistari veitir framhaldsskólanum forstöðu. 
Hann stjórnar daglegum rekstri og starfi skólans 
og gætir þess að skólastarfið sé í samræmi við lög, 
reglugerðir, aðalnámskrá og önnur gildandi fyrirmæli á 
hverjum tíma. Hann ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlun-
ar og að henni sé fylgt og hefur frumkvæði að gerð 
skólanámskrár og umbótastarfi innan skólans.

Menntunar- og hæfniskröfur
Skólameistari skal uppfylla skilyrði laga um hæfi, 
nr. 87/2008. Leitað er eftir einstaklingi með stjórn-
unar reynslu, leiðtoga- og samskiptahæfni, reynslu 
af stefnumótunarvinnu og hæfileika til nýsköpunar. 
Ný lög um framhaldsskóla nr. 92/2008 fela fram-
haldsskólum aukna ábyrgð á skilgreiningu náms-
brauta, þróun námsframboðs á mörkum skólastiga og 
fræðsluskyldu til 18 ára aldurs. Skólameistari gegnir 
því mikilvægu hlutverki í mótun skólastarfs.

Ráðning og kjör
Stjórn Menntaskóla Borgarfjarðar ræður skólameista-
ra. Skólameistari þarf að geta hafið störf í síðast a lagi 
1. ágúst 2011 en æskilegt er að viðkomandi geti komið 
að undirbúningi skólastarfs fyrir skólaárið 2011 - 2012. 
Laun skólameistara eru samningsatriði. Skólameistari 
skal búa í Borgarbyggð.

Umsóknir
Umsóknir með upplýsingum um starfsheiti ásamt ítar-
legum upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu 
hafa borist Menntaskóla Borgarfjarðar, Borgarbraut 
54, 310, fyrir kl. 16:00, mánudaginn 7. mars 2011. 
Nánari upplýsingar um starfið fást á skrifstofu Mennta-
skóla Borgarfjarðar í síma 4337700.

Kötlusetur 
forstöðumaður.

Laus til umsóknar er staða forstöðumanns Kötluseturs 
ses. í Vík í Mýrdal. 
Kötlusetri er í framtíðinni ætlað að verða hvortveggja í 
senn Rannsókna- og fræðasetur og menningarmiðstöð í 
Vík í Mýrdal. 
Verkefni forstöðumanns felst í að móta starfi ð til fram-
tíðar í samvinnu við stjórn.  Í upphafi  verður höfuð-
áherslan í starfsemi Kötluseturs lögð á ferðaþjónustu og 
menningartengda starfsemi.  Þá mun Kötlusetur verða 
tengiliður Mýrdælinga við samstarfsverkefnið Kötlu-
Jarðvang á sviði jarðfræðitengdrar ferðamennsku.
Um er að ræða fyrst um sinn 50% starf utan helsta 
annatímans í ferðaþjónustunni en fullt starf á mesta 
álagstímanum.  Stefnt er að því að sem fyrst verði um 
fullt starf að ræða allt árið.
Góð menntun sem nýtist í starfi , frumkvæði, metnaður 
og áhugi á ferðþjónustu og menningarstarfsemi er 
skilyrði fyrir ráðningu í starfi ð.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2011.
Fyrirspurnir og umsóknir berist til Ásgeirs Magnússonar 
stjórnarformanns Kötluseturs í síma 8983340 eða á 
netfangið sveitarstjori@vík.is, sem jafnframt veitir allar 
nánari upplýsingar.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN
Meiri Vísir.
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www.kopavogur.is 

Mannauðsfulltrúi í starfmannadeild

Kópavogsbær auglýsir eftir mannauðsfulltrúa í starfsmannadeild í 100% starf. 

Mannauðsfulltrúi er undirmaður starfsmannastjóra og meðal verkefna hans má nefna eftirfarandi:

• vinna við innleiðingu og þjónustu við SAP kerfi deildarinnar, launa-, mannauðs- og
 ráðningarkerfi, vinnustund/bakvörð
• ráðgjöf vegna kjarasamninga þar með talið starfsmat
• ráðgjöf við stjórnendur við val og ráðningu starfsmanna 
• ráðgjöf við stjórnendur við skipulag starfsmannasamtala
• vinna samkvæmt gæðakerfi Kópavogsbæjar
• umbætur í starfsumhverfi í samvinnu við gæðastjóra/öryggisvörð og öryggistrúnaðarmenn
• samræming starfslýsinga
• símenntunarmál

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Háskólamenntun í mannauðsstjórnun auk þekkingar og reynslu af SAP mannauðs- og launakerfum. 

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir 
starfsmannastjóri frá 
kl. 13.30 – 15.30 mánu- 
 þriðju- og miðvikudaga 
í síma 570 1500.
Sækja skal um starfið á 
heimasíðu Kópavogs, 
www.kopavogur.is  
Umsóknarfrestur er til 
23. febrúar 2011.

KÓPAVOGSBÆR

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

Starfssvið: 
• Sala og umsjón með öllum vörum fyrirtækisins í apótekum 
• Heimsóknir í öll apótek á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni
• Sala og kynningar á þeim snyrtivörum sem fyrirtækið hefur 

á boðstólum, Sóley Organics, Villimey, Aubrey Organics, 
Madara Cosmetics ofl.

• Þátttaka í sölufundum, ráðstefnum og sýningum er 
viðkoma starfinu

• Finna ný sölutækifæri fyrir snyrtivörur og aðrar vörur 
fyrirtækisins

• Afleysingar fyrir aðra sölumenn Heilsu t.d. vegna 
sumarleyfa eða annarra forfalla

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af sölustörfum og brennandi áhugi á 

viðfangsefninu
• Þekking eða menntun sem tengist snyrtivörum
• Reynsla af kynningum á snyrtivörum í  

verslunum/sýningum
• Þekking og/eða áhugi á vítamínum og náttúruvörum
• Áhugi á öllu er viðkemur heilsu og hollustu
• Góðir söluhæfileikar og árangurssækni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is
  
Umsóknarfrestur er til og 
með 23. febrúar nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Heilsa ehf. óskar eftir að ráða 
starfsmann í sölu og kynningar í apótek

Heilsa ehf. er elsta fyrirtæki á Íslandi sem sérhæfir sig í innflutningi og dreifingu á lífrænum matvörum, 
jurtum, fæðubótarefnum, vistvænum snyrtivörum og hreingerningarvörum. Allar vörur fyrirtækisins eru 
annaðhvort lífrænt vottaðar eða án einhverra óþolsefna svo sem glútenlausar, sykurlausar o.s.frv. Heilsa 
starfrækir heildsölu og selur vörur í apótek, heilsubúðir og matvörubúðir (flestar verslanir landsins). Fyrirtækið 
hefur verið starfrækt í  tæp 40 ár og er leiðandi í sölu og markaðssetningu á heilsuvörum, lífrænni matvöru, 
hreinlætisefnum, snyrtivörum, vítamínum og jurtum.

Heilsa hefur vaxið ört undanfarin 5 ár og hefur góður vinnuandi og samheldni starfsmanna spilað þar stórt 
hlutverk. Hjá Heilsu starfa nú 15 manns.

Carbon Recycling International (CRI) fangar koltvísýring frá iðnaðarútblæstri eða útblæstri orkuvera og umbreytir í vistvænt metanól
eldsneyti sem blanda má út í bensín fyrir óbreytta bíla. Föngun koltvísýrings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið er um
þessar mundir að byggja fyrstu verksmiðju sinnar tegundar að Svartsengi.

Starfslýsing
Verksmiðjustjóri í metanólsverksmiðju að 
Svartsengi.
Ábyrgðasvið
Sinna rekstri verksmiðju eftir settum 
verklagsreglum. Þróa verklagsreglur og ferla í 
samvinnu við yfirmann framkvæmdasviðs. 
Bera ábyrgð á framleiðslu-, innkaupum og 
framleiðnimarkmiðum. Bera ábyrgð á 
vaktafyrirkomulagi, þjálfun og 
frammistöðumati verksmiðjustarfsmanna. 
Bestun afkasta, nýtingar og gæða í 
framleiðslunni. Taka þátt í framleiðslustörfum 
þegar við á.
Hæfniskröfur 
Véla-, rafmagns-, eða efnaverkfræði eða 
önnur tæknimenntun.  
Reynsla í framleiðslu- og gæðastjórnun. 
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð. Færni til að 
geta tjáð sig mjög vel í ræðu og riti á ensku og 
Íslensku. Þekking á lögum og reglum um 
öryggi, hollustuhætti á vinnustað og 
umhverfisvernd.

Störf í verksmiðju að Svartsengi
Verksmiðjustjóri

Starfslýsing
Framleiðslustarfsmaður í metanólverksmiðju 
að Svartsengi
Ábyrgðasvið
Daglegur rekstur og viðhald á tækni- og 
vélbúnaði verksmiðjunnar. Greining á 
vandamálum sem upp kunna að koma í 
rekstri verksmiðjunar og hæfni til að gera 
viðeigandi ráðstafanir. Sinna viðhaldi og 
afhendingu á eldsneyti. Þróun og umbætur í 
framleiðslu.
Hæfniskröfur 
Tæknimenntun á sviði rafmagn-, rafeinda-, 
vélafræði eða reynsla af vélgæslu. Reynsla í 
kerfisbundnu viðhaldi tækni- og vélbúnaðs 
framleiðslufyrirtækja. Sjálfstæð,fagleg og 
öguð vinnubrögð.
Tungumálakunnátta: Enska.  
Tölvukunnátta: Word, Excel, Windows.
•Athygli er vakin á að um vaktavinnu er að 
ræða fyrstu 4-6 mánuðina.  
•Heimamenn eru sérstaklega hvattir til að 
sækja um.

Starfslýsing
Yfirmaður viðhaldsmála og staðgengill 
verksmiðjustjóra.
Ábyrgðasvið
Ábyrgð á að setja upp og framfylgja 
viðhaldsáætlun. Ábyrgð á að viðhalda 
handbókum og þjálfun starfsmanna. 
Hámarka nýtingar- og líftíma og lágmarka 
rekstrarkostnað véla og tækja 
verksmiðjunnar með virku viðhaldi. Sjá um 
að allur öryggisbúnaður sé ávallt í lagi. Sjá 
um daglegt viðhald húsnæðis og véla. 
Samþætting framleiðslu og fyrirbyggjandi 
viðhalds.
Hæfniskröfur 
Vélfræði, rafvirkjun- eða rafeindatækni. 
Umsækjandi þarf að hafa reynslu af 
kerfisbundnu viðhaldi og hafa færni í að 
útfæra lausnir í sambandi við 
framleiðslubúnað. Hann þarf að geta unnið 
með stál og ál, þ.m.t. geta rafsoðið. 
Tungumálakunnátta: Enska.  
Tölvukunnátta: Word, Excel, Windows.

Viðhaldsstjóri 5 Verksmiðjustarfsmenn
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LS Retail sem er hugbúnaðarfyrirtæki í örum vexti óskar eftir
að ráða matráð. Um er að ræða 46 manna vinnustað.
Viðkomandi hefur yfirumsjón með eldhúsi, sér um matseld,
skipuleggur matseðla og annast innkaup.

Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, samviskusamur
og skipulagður í vinnubrögðum. Viðkomandi þarf að hafa 
reynslu af sambærilegu starfi og menntun sem nýtist í starfi.

Allar upplýsingar um starfið gefur fjármálastjóri
í gegnum netfangið gardar@LSRetail.com

Matráður 
óskast til starfa

LS Retail ehf. þróar sérhæfðan hugbúnað fyrir verslanir. 120 samstarfsfyrirtæki um allan heim 
selja og þjónusta lausnir frá LS Retail og eru þær í notkun hjá 1.600 fyrirtækjum í yfir 30.000 
verslunum á um 66.000 afgreiðslukössum um allan heim. Meðal ánægðra viðskiptavina sem 
nota kerfið eru: adidas, Hard Rock Café – Þýskalandi, Kiddicare UK, Pizza Hut, Bodycare Inter-
national, Dublin Airport Authority og IKEA. Nánari upplýsingar er að finna á www.LSRetail.com

Hlaðgerðarkot
Laus er til umsóknar staða umsjónarmanns í 

Hlaðgerðarkoti, meðferðarheimili fyrir áfengis- 
og vímuefnaneytendur.

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar á www.samhjalp.is og hjá 
framkvæmdastjóra í s. 561 1000

Stay Apartment leitar að 
starfsmanni í fullt starf við 
margvísleg skrifstofustörf, 

þjónustu við ferðamenn, sem og 
við ýmiss verkefni sem tengjast 

rekstri og markaðsmálum 
fyrirtækisins. 

Hæfniskröfur:
• Þekking eða reynsla í  ferðaþjónustu skilyrði
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta og hæfni til að læra á fljótt á 
 ný tölvukerfi
• Áhugi eða reynsla í markaðsetningu  æskileg

Vinsamlegast sendið umsóknir/ferilskrá á box@frett.is 
merkt „Stay-1202“
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Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR / 
BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR - NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing eða byggingartækni-

fræðing til starfa við framkvæmdir í Noregi. Um er að ræða fjölbreytt 

verkefni og þátttöku í stjórnun framkvæmda.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingarverkfræði eða byggingatæknifræði er skilyrði.

• Gott vald á norsku eða öðru norðurlandamáli.

Meðal verkefna:
• Verkefnastjórnun.

• Landmælingar.

• Samningar við innlenda og erlenda birgja.

• Úrlausn tæknilegra verkefna.

Hefurðu áhuga á heilbrigðu líferni?

Leitum að öflugum þjónustuliprum einstaklingum 
til starfa við sölu og þjónustu.  Um er að ræða 
heilsdagsstarf og hlutastarf seinnipart dags.

Störfin felast í kynningu- og sölu á þeirri þjónustu 
sem er í boði bæði með símtölum og móttöku
viðskiptavina.  Sölumenn sinna jafnframt
tilboðsgerð og frágangi sölusamninga auk þess að 
annast viðhald viðskiptatengsla og öflun nýrra.

Hæfniskröfur: glaðleg framkoma, hæfni í 
samskiptum, góð tölvukunnátta, skilvirkni og 
nákvæmni í vinnubrögðum.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á
netfangið  hreyfing@hreyfing.is fyrir 16. febrúar.

SÖLUFULLTRÚI

Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing


