
Framkvæmdastjóri - Austurland

fijónustufyrirtæki á Austurlandi óskar eftir a› rá›a framkvæmdastjóra til starfa.

Starfssvi›
Stjórnun og ábyrg› á daglegum rekstri
Ábyrg› á uppbyggingu og flróun lausnaframbo›s
firóun fljónustuferla og gæ›astjórnun
Stjórnun verkefnasafns
Samflætting félagsins vi› starfsemi mó›urfélags

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i verkfræ›i e›a
vi›skiptafræ›i æskileg
Reynsla af stjórnun verkefna og rekstri
Reynsla af tilbo›sger› og sölu
Frumkvæ›i og metna›ur til a› taka flátt í framgangi félagsins

Áhugasamir eru be›nir um a›
sækja um á www.hagvangur.is
fyrir 19. apríl nk.
Númer starfs er 6498.

Uppl‡singar veitir
fiórir fiorvar›arson.
Netfang: thorir@hagvangur.is

- vi› rá›um

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

Fyrirtæki me› 10 starfsmenn og rúmlega 100 m.kr. veltu leitar a› framkvæmdastjóra til a› lei›a uppbyggingu fless. Fyrirtæki›
byggir starfsemi sína nokku› á tækni og er menntun innan verkfræ›i mikill kostur. A› baki fyrirtækinu stendur öflugt, fjársterkt
félag me› starfsemi á Íslandi og erlendis.  Gert er rá› fyrir miklum vexti fyrirtækisins á Austurlandi og standa væntingar eigenda
til fless a› tvöfalda starfsemina á svæ›inu á næstu flremur árum.

Arkitekt
Umsóknir sendist til
Páls Gunnlaugssonar
pall@ask.is
sem gefur jafnframt nánari upplýsingar.

Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
www.ask.is
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Óskum eftir að ráða reyndan
arkitekt til starfa eins fljótt og
kostur er.

Um starfið:
Starfið felst í sölu, ráðgjöf og þjónustu við
viðskiptavini

Menntun eða einhver reynsla af
pípulögnum æskileg

Reynsla úr sambærilegu starfi kostur

Spennandi
framtíðarstörf

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar,
Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir
22. apríl n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is. husa.is.

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á
landsvísu. Í verslunum okkar
höfum við á boðstólnum yfir

80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að
jafnaði um 1000 manns á

öllum aldri. Við leggjum mikla
áherslu á að starfsmenn

eigi þess kost að eflast og
þróast í starfi.

www.husa.is

Pípulagnaverslunin Skútuvogi

Viljum ráða áhugasama sölu- og
afgreiðslumenn í Pípulagnaverslun
okkar Skútuvogi

Einnig viljum við bæta við
sumarstarfsmönnum.

Húsasmiðjan
hvetur alla, á

hvaða aldri sem
er,sem vilja starfa

hjá traustu og
góðu fyrirtæki til

að sækja um.

Fyrir allaGrunnskólakennarar
Kennarar óskast til að fara yfir sam-
ræmd próf í 10. bekk 2007. Skilyrði 
er að umsækjendur hafi kennt stærð-
fræði, íslensku, dönsku eða ensku í 
10. bekk. Fyrsta próf er 2. maí.

Umsóknarfrestur er til 20. apríl 
nk. Nánari upplýsingar eru veittar 
hjá Námsmatsstofnun í síma 550
2400. Umsóknareyðublöð fást hjá
stofnuninni Borgartúni 7a, 105 
Reykjavík en einnig er hægt að sækja
um á netinu; slóðin www.namsmat.is

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Kerfisstjóri

Ábyrg›ar- og starfssvi›
Umsjón me› daglegum rekstri tölvu- og netkerfa

Hæfniskröfur
Reynsla af vinnu vi› Windows st‡rikerfi og SQL gagnagrunn
fiekking á Lotus Notes og MBS Navision æskileg
Mikil samskiptahæfni og frumkvæ›i

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 16. apríl nk.
Númer starfs er 6424.

Uppl‡singar veita fiórir fiorvar›arson og Kristín Gu›mundsdóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is og kristin@hagvangur.is

HB Grandi óskar a› rá›a kerfisstjóra.

Sjávarútvegsfyrirtæki í fararbroddi

HB Grandi hf. vei›ir, vinnur og
marka›ssetur botnfisk og upp-
sjávarfisk. Félagi› gerir út 14 skip
og er me› starfsemi í Reykjavík, á
Akranesi og á Vopnafir›i. Hjá félaginu
starfa um 700 starfsmenn til sjós og
lands. Afur›irnar eru seldar ví›a en
helstu marka›irnir eru í Evrópu,
Nor›ur-Ameríku og Asíu.

Sjá nánar á www.hbgrandi.is



Sumarstörf.
Lausar eru eftirtaldar stöður við 

Kviknes Hotel í Balestrand, Noregi, sumarið 2007.

rþjóns og stöður þjóna.
Störf matreiðslumanna.
Störf herbergisþerna og í gestamóttöku.
Starf næturvarðar.
Starf hótelsendils (piccalo) og starf í minjagripaverslun 
hótelsins.

Lágmarksaldur er 18 ára. Tungumálakunnátta: enska og 
æskilegt  að hafa einhverja kunnáttu í Norðurlandamálum.

Kviknes Hotel er eitt af stærstu hótelum á Vesturlandinu í 
Noregi, með  190 herbergjum og 380 gistirúmum. 
Frekari upplýsingar um hótelið fást á www.kviknes.no

Umsóknir ásamt meðmælum og mynd af viðkomandi óskast 
sendar með tölvupósti á invoice@kviknes.no eða sendar í pósti 
til Kviknes Hotel AS, Boks 24, 6898 Balestrand, Noregi.



Byggingastjóri/verkstjóri
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

Vinna.is
Sími 511-1144

www.vinna.is

Rejestracja i informacje na stronie internetowej www.vinna.is

Cieśla budowlany
564886

Przedsiębiorstwo wykonawcze poszukuje
doświadczonego cieśli budowlanego.

Zakres obowiązków  - pomiary, szalunki, prace
wewnątrz.

Czas pracy - wszystkie dni robocze od 07:30 do
17:30 oraz w co drugą sobotę od 07:30 do 17:00
z możliwością nadgodzin.
Poszukiwane są osoby które mogą podjąć pracę
od zaraz.

Kandydaci powinni znać język angielski lub 
islandzki.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
FRAMKVÆMDA- OG TÆKNISVIÐ:
• Deildarstjóri hönnunardeildar

BÆJARSKIPULAG:
• Landslagsarkitekt

Vatnsveita Kópavogs:
• Pípulagningamaður
• Starfsm. í jarðlagnatækni

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%

sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónul. ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir
heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Deildarstjóri eldra stigs
• Kennari í leikrænni tjáningu

Hörðuvallaskóli:
• Deildarstjóri á miðstig
• Umsjónarkennari í 1. bekk
• Umsjónarkennari í 6. bekk
• Umsjónarkennari í 7. bekk
• Sérkennari - hlutastarf

Kársnesskóli:
Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi

Salaskóli
• Táknmálskennari í hlutastarf
• Stuðningsfulltrúi 50%
• Textílkennari tímab. v/afleysinga

Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:
• Aðstoðarskólastjóri
• Deildarstjóri, verkefni m.a. námsskrá,
   námsmat og sjálfsmat skólans
• Námsráðgjafi
• Bókasafnskennari
• Heimilisfræðikennari
• Íþróttakennari
• Smíðakennari
• Myndmenntakennari
• Tónmenntakennari
• Dönskukennari
• Íslenskukennari í unglingadeild
• Náttúrufræðikennari í unglingad. og

teymisvinnu með 1. – 7. bekk
• Umsjónarkennari í 5. - 6. bekk
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
• Matráður

Álfatún:  564 6266
• Matreiðslufólk
• Aðstoð í eldhús
• Leikskólakennarar

Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 100% starf

Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari í sérkennslu, fullt starf

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri
• Fagstjóri í íþróttum
• Leikskólakennarar
• Þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Á vegum Sameinuðu þjóðanna (S.þ.) er starfrækt svokallað 
cer Programme) þar sem 

ð tækifæri á að starfa á vegum samtakanna. Í 
ár mun utanríkisráðuneytið fjármagna þrjár slíkar ungliðastöður,
tvær á vegum Þróunarsjóðs S.þ. í þágu kvenna (UNIFEM) og eina 
á vegum Þróunaráætlunar S.þ. (UNDP). 

Ráðið verður til eins árs með möguleika á framlengingu. Reiknað 
er með að ungliðar hefji störf haustið 2007. Ungliðar eru starfs-
menn S.þ. og fara launakjör eftir reglum samtakanna. 

UNIFEM -Verkefnafulltrúi, Líbería 

Ungliðinn mun heyra beint undir verkefnastjóra UNIFEM í Líb-
eríu. Verksvið hans verður að aðstoða við stjórn og framkvæmd 
verkefna sem miða að auknu jafnrétti kynjanna í efnahagsstefnu 

nu.

st er framhaldsmenntunar í félagsvísindum, lögfræði eða 
þróunartengdum fræðum og reynslu af jafnréttis- og þróunarmál-
um.

UNDP-UNIFEM - Verkefnafulltrúi, New York

rmann Afríkudeildar UNIFEM í 
New York og hafa umsjón með verkefnum er tengjast jafnréttis-
málum, baráttu gegn fátækt og aðgengi einstaklinga að fjármagni 
(economic rights) í Afríku, sem miða að enduruppbyggingu eftir 
átök og þróun almennt. 

st er meistaragráðu í félagsvísindum, hagfræði, alþjóðasam-
skiptum eða sambærilegu með áherslu á jafnréttis- og þróunarmál, 
sérstaklega í Afríku. Umsækjandi þarf einnig að hafa starfsreynslu 
á sviði jafnréttis- og þróunarmála. Frönsku- og spænskukunnátta 
er kostur.

UNDP - Verkefnafulltrúi, Malaví 

Ungliðinn mun vinna í teymi sem tekur út stjórnsýslu og mann-
auðsstjórnun í helstu ráðuneytum í Malaví og kemur með tillögur 
að úrbótum. 

st er meistaragráðu í stjórnsýslufræðum, félagsvísindum með 
áherslu á stjórnsýslufræði eða sambærilegt nám. Starfsreynsla á
þessu sviði er kostur.

Almennar hæfniskröfur: 

Umsækjendur skulu vera undir 34 ára aldri. 

Mjög góð enskukunnátta er skilyrði og kunnátta í einu öðru opn-
beru tungumáli S.þ. er kostur.

Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, aðlögunarhæfni og hæfni 
í mannlegum samskiptum er nauðsynleg. 

Almenn þekking og áhugi á starfsemi Sameinuðu þjóðanna er 
nauðsynleg.

Umsóknir og ferilskrá á ensku skulu sendast utanríkisráðuneytinu, 
Rauðarárstíg 25, 150 Reykjavík, fyrir 23. apríl n.k. Taka skal 
fram hvaða stöðu er sótt um, en heimilt er að sækja um þær allar.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar fást hjá Heiðrúnu Pálsdóttur og Elínu Rósu 
Sigurðardóttur hjá utanríkisráðuneytinu. 

Ungliðastöður á vegum Sameinuðu þjóðanna 
í Líberíu, New York og Malaví

Utanríkisráðuneytið

VINNUVERND óskar eftir
hjúkrunarfræðingum til starfa!

Vinnuvernd óskar eftir að ráða 
hjúkrunarfræðinga til fjölbreyttra
starfa og verkefna á sviði vinnu-
og heilsuverndar.

Upplýsingar veitir Valgeir Sigurðsson,
framkvæmdastjóri í síma 578 0800.

Vinnuvernd ehf  •  Bolholti 8  •  105 Reykjavík  •  sími  578 0800  •  www.vinnuvernd.is

Vinnuvernd er ört vaxandi þjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig á sviði vinnu- og heilsuverndar fyrir 

fyrirtæki og stofnanir.
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Rekstrarstjóri
Fó›urverksmi›jan Laxá óskar a› rá›a rekstrarstjóra til starfa.

Starfssvi›
Daglegur rekstur, starfsmannahald og innkaup hráefna.
Vi›hald núverandi vi›skiptasambanda og öflun n‡rra vi›skiptavina,
a›allega erlendis.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i vi›skipta/rekstrar er æskileg.
Reynsla af rekstri er æskileg.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 16. apríl nk.
Númer starfs er 6438.

Uppl‡singar veitir fiórir fiorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is

Fó›urverksmi›jan Laxá er í eigu
Síldarvinnslunnar hf. Akureyrar-
bæjar og nokkurra smærri
hluthafa.

Verksmi›jan er sta›sett í
Krossanesi á Akureyri.

Starfsmenn eru 10 og vinna á
vöktum.

Verksmi›jan er sérhæf›ur
fó›urframlei›andi á fiskafó›ri..

Velta ársins 2006 var rúmar 700
milljónir.



www.studentamidlun.is 
er gagnvirkur vefur. Að 
sögn Hönnu Maríu Jóns-
dóttur, rekstrarstjóra 
hans, er umferð um hann 
í hámarki á þessum 
árstíma.

„Mjög margir miða við að 
vera byrjaðir að hugsa fyrir 
sumrinu um páska. Það gild-
ir bæði um vinnuveitendur 
og stúdenta. Því er mikið að 
gera í kringum páskahátíð-
ina á vefnum okkar og virð-
ist litlu máli skipta hvort 
hún er í mars eða apríl. Þá 
er tækifæri að ná sér í gott 
starf og ná sér í góðan stúd-
ent,“ segir Hanna María. 
Hins vegar segir hún ró-
legt á síma miðlunarinnar. 
„Kerfið er allt orðið sjálf-
virkt. Stúdentarnir hlaða inn 
upplýsingum um sig á vef-
inn og vinnuveitendur hafa 
aðgang að þeim upplýsing-
um. Þar geta þeir líka kom-
ist í beint samband milli-
liðalaust og það gefst mjög 
vel,“ lýsir hún.

Hanna María segir þetta 
ár vera það þriðja í röð-
inni sem stúdentamiðlun-
in er með stafrænum hætti. 
„Það virðist vinsælt að fá 
að kynna sig sjálfur og 
losna við að einhver á skrif-
stofunni hafi puttana í því 
hverjir eru síaðir frá. Eins 

er gott fyrir vinnuveitend-
ur að geta leitað að starfs-
krafti á vefnum. Þeir haka 
við einhver ákveðin skilyrði 
og fara í leit,“ segir hún. 

Umsóknirnar eru gerðar 
á sérstakt eyðublað á netinu 
að sögn Hönnu Maríu. „Stúd-
entar slá umsóknina inn í 
sérstakt form, vegna leitar-
innar. Þeir hafa svo mögu-
leika á að hengja einhver at-
riði við sem þeir telja áríð-
andi að koma til skila. Líka 
gögn eins og ljóðabókina 
sem þeir gerðu í gaggó, bút 
úr lokaverkefninu, mynd-
ir eða hvað annað sem sker 
þá frá hinum umsækjend-
unum. Það atriði getur ráðið 
úrslitum ef margir standa 
jafnfætis að öðru leyti.“

Hanna María segir fjöl-
breytt störf í boði, jafnvel 
innan eins og sama fyrir-
tækis, og tekur dæmi. „Sím-
ann getur vantað fólk til að 
grafa fyrir staurum en líka í 
háþróaða tæknivinnu og svo 
allt þar á milli.“ Að lokum er 
hún spurð hvort atvinnurek-
endur á landsbyggðinni nýti 
sér stúdentamiðlunina. „Já, 
í dálitlum mæli,“ svarar 
hún. „Í leitinni er mögulegt 
að merkja við stúdent sem 
vill vinna úti á landi. Þar eru 
störf í boði innan ferðaþjón-
ustunnar, svo dæmi sé tekið, 
og alltaf eru einhverjir til í 
sveitarómantík.“

Ljóðabók úr gaggó 
með umsókninni

Nýtt svið Matís á 
Akureyri rannsakar og 
mælir mengunarefni í 
matvælum.

Fyrirtækið Matís á Akur-
eyri hefur tekið við mæl-
ingum á mengunarefnum 
í matvælum. Er þetta nýtt 
svið sem mun líklega efla 
starfsemi Marís á Akur-
eyri. Það mun sinna rann-
sóknum og mælingum á 
mengunarefnum í mat-
vælum, svo sem magni 
skordýraeiturs, plöntueit-
urs og annarra lífrænna 

mengunarefna sem safn-
ast upp í umhverfinu. Á 
hinu nýja sviði fara fram 
mælingar á magni meng-
unarefna í innfluttu græn-
meti, ávöxtum, fiski, kjöti 
og öðrum matvælum.

Auk þess er deildinni 
ætlað að safna gögnum 
sem sýna fram á hrein-
leika íslenskra matvæla. 
Þessi gögn eru ætluð í 
gagnagrunn sem mun nýt-
ast framleiðendum og út-
flytjendum íslenskra mat-
væla auk kaupendum og 
neytendum erlendis. 

Matís mælir 
mengunarefni

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Pipar auglýsingastofa  

Tryggvagötu 17 / Hafnarhúsinu / 101 Reykjavík  

sími 552 9900 / www.pipar.is

Pipar auglýsingastofa óskar eftir að ráða 
vanan prentsmið/umbrotshönnuð til starfa 
sem fyrst. Ef þú vilt slást í hóp fram-
sækinna og ólíkra einstaklinga sem takast 
á við fjölbreytt, alþjóðleg og krefjandi 
verkefni þá höfum við áhuga á að hitta þig 
yfir kaffibolla.

Umsóknir skulu sendar á umsokn@pipar.is eða með 
pósti merktar: „Starf“, fyrir kl.18.00, 13. apríl nk. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt í meðferð umsókna.

STARFSLÝSING

• Þátttaka í fjölbreyttum verkefnum fyrir 
   viðskiptavini stofunnar
• Uppsetning og frágangur auglýsingaefnis 
   fyrir prentmiðla
• Myndvinnsla
• Samskipti við prentsmiðjur

HÆFNISKRÖFUR

• Próf í hönnun eða prentsmíði
• Starfsreynsla er nauðsynleg
• Kunnátta í InDesign, Photoshop, 
   Freehand/Illustrator er skilyrði
• Frumkvæði, metnaður og lipurð 
   í mannlegum  samskiptum
• Að geta jafnt unnið sjálfstætt og í teymi
• Að geta haft mörg járn í eldinum samtímis

Hjá Pipar auglýsingastofu starfa sérfræðingar á sviði 
sjónvarps- og útvarpsauglýsinga, almannatengsla, 
prenthönnunar, vefhönnunar, markaðsráðgjafar, 
viðburðastjórnunar ásamt birtingaþjónustu í 
samvinnu við Auglýsingamiðlun. Stofan tekur jafnt 
að sér heildræna sem afmarkaða þjónustu, allt eftir 
eðli viðskiptavina og verkefna. Breidd þeirrar 
þjónustu sem stofan veitir er þess vegna með því 
besta sem gerist á auglýsingamarkaðnum.

Góðir
prentsmiðir/
umbrotshönnuðir



Bergþór Pálsson óperu-
söngvari segir einskæra 
heppni hafa ráðið því að 
hann fékk fyrsta atvinnu-
hlutverk sitt í óperu. 
Hann hafði í raun tryggt 
sér það áður en hann 
byrjaði að syngja.

Fyrsta starf Bergþórs Páls-
son var að keyra út fyrir 
þvottahús. Honum líkaði vel 
við starfið, aðallega vegna 
þess að hann var stöðugt á 
ferðinni og sífellt að hitta 
nýtt fólk.

Fyrsta „alvöru starfið“ 
eins og Bergþór orðar það 
var hins vegar af allt öðrum 
toga. „Ég fór í prufu fyrir 
hlutverk í Don Giovanni 
eftir Mozart í óperunni í 
Kaiserslautern. Við vorum 
tíu söngvarar sem sóttum 
um og þeir voru allir meira 
og minna þrusugóðir svo ég 
var handviss um að ég fengi 
ekki hlutverkið,“ segir 
Bergþór. „Ég ætlaði bara á 
næsta kaffihús eftir pruf-

una að fá mér kaffi og tertu 
en þá var ég kallaður upp 
aftur og mér tilkynnt að ég 
hefði fengið hlutverkið.“

Síðar komst Bergþór að 
því að dómnefndin hefði 
verið búin að ákveða að láta 
hann fá hlutverkið áður en 
hann var búinn að syngja 
einn einasta tón. „Stund-
um er það þannig að það er 
verið að leita eftir ákveðinni 
rödd, en stundum er verið 
að leita eftir ákveðinni týpu 
og þannig var það í þessu 
tilfelli,“ segir Bergþór. „Ég 
segi ekki að hefði ég algjör-
lega klúðrað söngnum hefðu 
þeir örugglega hætt við, en 
vegna þess að ég var rétta 
týpan var ég tekinn fram 
yfir söngvara sem mér 
fannst betri en ég.“

Bergþór var því rétt-
ur maður á réttum stað og 
það segir hann að sé mjög 
mikilvægt. „Svona er óperu-
bransinn. Það gildir að 
ég held meira í honum en 
öðrum brönsum að hitta á 
rétta augnablikið, kannski 
meira en að vera góður.“

Á réttum stað 
á réttum tíma

Reglum um úthlutun úr 
Fjölskyldu- og styrktar-
sjóði BHM, BSRB og KÍ 
hefur verið breytt.

Eftir 1. júní 2007 verða jafn-
háar greiðslur reiddar fram 
til feðra og mæðra úr Fjöl-
skyldu- og styrktarsjóði 
BHM, BSRB og KÍ.

Þeir starfsmenn sem eiga 
börn eftir 1. júní í ár og hafa 
verið starfandi hjá vinnu-
veitanda síðustu sex mánuði 
fyrir fæðingu barns og hafa 
gildandi ráðningarsamning 
á meðan á fæðingarorlofi 
stendur, eiga rétt á greiðsl-
um úr sjóðnum.

Um er að ræða eingreiðslu 
sem háð er starfshlutfalli og 
er það gert að skilyrði að um-
sækjandi taki að lágmarki 
þriggja mánaða fæðingar-
orlof. Gert er ráð fyrir 1.050 

umsóknum á ári og ef miðað 
er við þær forsendur munu 
styrkirnir nema um 170.000 
krónum til hvers einstakl-
ings í fullu starfi. Umsækj-
andi þarf að leggja fram 
umsókn til sjóðsins á þar til 
gerðum eyðublöðum. 

Jafnháar greiðslur 
til mæðra og feðra

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Hjallaskóli
Hjallaskóli er heildstæður grunnskóli í
Kópavogi með 390 nemendur.
Í skólastarfinu er lögð sérstök áhersla á list-
og verkgreinar, fjölbreytta kennslu og ein-
staklingsmiðað nám. Einkunnarorð skólans
eru hugur, hönd og hjarta.

Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008

• Deildarstjóri eldra stigs: Skipulagning
kennslu og starfs á stiginu. Umsjón með
námskrárgerð ásamt teymisvinnu með
öðrum stjórnendum skólans.

• Kennari í leikrænni tjáningu

• Umsjónarkennari á yngsta stig 

• Umsjónarkennari á miðstig

Umsóknarfrestur er til 14. apríl
Upplýsingar gefur skólastjóri Sigrún Bjarnadóttir.
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið
sigrunb@hjsk.kopavogur.is, einnig í síma 8636811
eða 5704150.

Hvetjum konur jafnt sem 
karla að sækja 

um störfin.

Starfssvið:

Efla og auka samskipti við bandaríska ferðasala 
Stjórna og hafa umsjón með ákveðnum þáttum í samstarsverkefninu
Iceland Naturally í Norður Ameríku
Skipuleggja viðburði í nafni Iceland Naturally
Hafa frumkvæði að, fylgja eftir og ljúka ýmsum mikilvægum samstarfsverkefnum
Skipuleggja fjölmiðlaherferðir og heimsóknir fjölmiðla til Íslands fyrir Ferðamálastofu í USA
Ábyrgð á markaðssetningu á netinu, umsjón með vefsíðum Ferðamálastofu
í USA, kynningum og viðburðum, samskiptum við ferðaþjónustu aðila í USA, bæklingagerð og annari útgáfu.
Þátttaka í stefnumótun og markaðsrannsóknum
Ábyrgð á tölvumálum skrifstofunnar í USA
Önnur verkefni á skrifstofunni

Kröfur til umsækjanda:

Æskilegt er að umsækjandi hafi háskólamenntun, helst á viðskiptasviði frá erlendum háskóla, t.d. bandarískum 
og hafi reynslu af hliðstæðu starfi. Kostur er ef viðkomandi hefur verið búsettur í USA.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu og hæfileika til að vinna í samstarfi ólíkra aðila að markaðs- og sölumálum. 
Umsækjandi þarf að vera vel kunnur notkun internets og helsta hugbúnaðar sem við eiga í daglegu starfi.
Umsækjandi verður sem stjórnandi að geta unnið sjálfstætt að mörgum verkefnum á sama tíma og að vera
umhugað um að stunda skipuleg vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að tala og skrifa góða íslensku og ensku svo og að hafa þekkingu á íslenskri ferðaþjónustu.

Starfið er erilsamt og felur í sér búsetu í New York eða nágrenni. Búast má við talsverðum ferðalögum. Starfsstöð
er á skrifstofu Ferðamálastofu í New York sem ennfremur hýsir skrifstofur ferðamála hinna Norðurlandanna.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. júlí n.k eða eftir nánara samkomulagi.

Upplýsingar veitir Þórir Þorvarðarson.
thorir@hagvangur.is

Lækjargata 3  | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 |  Fax 535 5501  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is
Strandgata 29  |  600 Akureyri  |  Sími 464 9990  |  Fax 464 9991  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is 

MARKAÐSSTJÓRI 
FYRIR FERÐAMÁLASTOFU
Í BANDARÍKJUNUM

www.visiticeland.com     www.icelandtouristboard.com     www.ferdamalastofa.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is” fyrir 22.apríl  nk.
Númer starfs er 6450.

Ferðamálastofa óskar að ráða á skrifstofu sína í New York áhugasaman og öflugan markaðsstjóra sem hefur 
það meginverkefni að markaðsetja Ísland sem áfangastað fyrir ferðamenn. Bandaríkjamarkaður er einn af 
meginmörkuðum íslenskrar ferðaþjónustu og Ferðamálastofa vinnur markvisst að því að auka komur 
Bandarískra ferðamanna til Íslands.

Umsóknir, með upplýsingum um aldur 
og fyrri störf berist til auglýsingadeildar
Fréttablaðsins eða á box@frett.is
merkt R-1919 fyrir 14. apríl.

LÝSINGABÚNAÐUR
ÓSKUM AÐ RÁÐA 
       Í EFTIRFARANDI STÖRF 

STARFSMANN Í VERSLUN
Starfsmann vanan verslunarstörfum.
Framtíðarstarf.

LAGERSTARFSMANN
Starfsmann til almennra lagerstarfa.
Framtíðarstarf.

SUMARSTARFSMANN
Starfsmann til almennra verslunarstarfa 
frá mai til September.



Húsasmiðjan hvetur alla,
á hvaða aldri sem er sem 

vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af
25 stærstu fyrirtækjum landsins.

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á 
landsvísu. Í verslunum okkar höfum

við á boðstólnum yfir 80.000
vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði
um 750 manns á öllum aldrei.
Við leggjum mikla áherslu á að

starfsmenn eigi þess kost að eflast
og þróast í starfi.

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir 22. apríl.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

www.husa.is

Hæfnis- og menntunarkröfur:
Við leitum að einstaklingi með góða þekkingu á Unix og Microsoft stýrikerfum.
Háskólamenntun á sviði tölvunar-, kerfis- eða verkfræði æskileg, önnur tæknimenntun auk starfsreynslu kemur til álita.
Microsoft menntun s.s. MCSA/MCSE er kostur en ekki nauðsyn.
Þekking á Cisco netkerfum er kostur.
Viðkomandi þarf að búa yfir ríkri þjónustulund, frumkvæði og geta unnið sjálfstætt og/eða í hópi.
Vilja og geta unnið undir álagi

Spennandi tækifæri
Kerfin þjóna yfir 30 verslunar- og rekstrareiningum Húsasmiðjunnar um allt land

Við bjóðum:
Góða vinnuaðstöðu
Góðan starfsanda og liðsheild
Áhugaverð og krefjandi verkefni
Virka endurmenntun
Sveigjanleika og fjölskylduvænan vinnutíma

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.

Sjá nánar um fyrirtækið á vefslóðinni www.husa.is

Nánari upplýsingar veitir: Sæmundur Melstað upplýsingatæknistjóri, sammi@husa.is, Sími: 660 3030

Kerfisstjóri  í upplýsingatæknideild
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Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW .HAGVANGUR . IS

- við ráðum

Flugþjónustan Keflavíkur-
flugvelli ehf. er eitt af dóttur-
félögum Icelandair Group og
býður viðskiptavinum sínum,
íslenskum sem erlendum, upp 
á alla flugtengda flugvallar-
þjónustu við flugfélög og 
farþega á Keflavíkurflugvelli.

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf (IGS) leitar að öflugum
einstaklingum í fjölbreytileg og skemmtileg störf í flugeldhúsi
(cateringu). Starfið felst m.a. í því að vinna við hleðslu matar, 
sem fer um borð í flugvélar, og annarri tengdri þjónustu. 

Lámarksaldur er 20 ára. Krafist er almennra ökuréttinda.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar 
Keflavíkurflugvelli ehf, 2. hæð í Fraktmiðstöð IGS,
bygging 11, 235 Keflavíkurflugvelli.
Einnig er hægt að sækja um störf á vefsíðu IGS,
www.igs.is
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- vi› rá›um

Rekstrarstjóri
Fó›urverksmi›jan Laxá óskar a› rá›a rekstrarstjóra til starfa.

Starfssvi›
Daglegur rekstur, starfsmannahald og innkaup hráefna.
Vi›hald núverandi vi›skiptasambanda og öflun n‡rra vi›skiptavina,
a›allega erlendis.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i vi›skipta/rekstrar er æskileg.
Reynsla af rekstri er æskileg.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 16. apríl nk.
Númer starfs er 6438.

Uppl‡singar veitir fiórir fiorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is

Fó›urverksmi›jan Laxá er í eigu
Síldarvinnslunnar hf. Akureyrar-
bæjar og nokkurra smærri
hluthafa.

Verksmi›jan er sta›sett í
Krossanesi á Akureyri.

Starfsmenn eru 10 og vinna á
vöktum.

Verksmi›jan er sérhæf›ur
fó›urframlei›andi á fiskafó›ri..

Velta ársins 2006 var rúmar 700
milljónir.

Umsóknir sendist til Coast, starfsmannafulltrúa,
Hagasmára 1, 201 Kópavogur eða 
á netfangið sigrun@hbu.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2007.

Hefur þú áhuga á tísku?

Umsóknir sendist til sigrun@hbu.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2007.

leitar eftir ábyrgu sölufólki
í fullt starf og hlutastarf
Umsækjendur þurfa að hafa þekkingu
og reynslu í sölumennsku, vera góðir í
mannlegum samskiptum og gæddir
þjónustulund.

Starfssvið: Ábyrgð á daglegum
rekstri verslunar, svo sem sölu, útliti,
mönnun og öðrum verkefnum.

Hæfniskröfur: Reynsla af verslunar-
rekstri, skipulögð og nákvæm vinnu-
brögð, frumkvæði og metnaður, hæfni
í mannlegum samskiptum, mjög góð 
ensku- og tölvukunnátta og brennandi
áhugi á tísku.

Evans óskar eftir...

...verslunarstjóra

Í fullt starf og hlutastarf. 
Starfssvið: Sölumennska, vöru-
framstillingar og ýmis tilfallandi
verkefni.

Hæfniskröfur: Frumkvæði, metnaður
og þjónustulund, hæfni í  mannlegum 
samskiptum og brennandi áhugi á tísku.

... sölufólki

kringlunni og smáralind



Ósk Geirsdóttir er ljós-
móðir á fæðingardeild 
Landspítala - háskóla-
sjúkrahúss. Hún segir 
starfið algjört drauma-
starf.

„Ég útskrifaðist 2005 þannig 
að ég verð búin að starfa 
við þetta í tvö ár í sumar,“ 
segir Ósk en áður en hún fór 
í ljósmóðurnámið var hún 
búin að vinna í sjö ár í ung-
barnavernd Heilsugæslunn-
ar. „Ég ætlaði alltaf að verða 
ljósmóðir en þetta er náttúr-
lega sex ára háskólanám og 
eftir að ég kláraði hjúkr-
unarnámið 1990 ákvað ég 
að taka mér smá pásu sem 
varð svona heldur lengri 
en hún átti að vera. Ég finn 
hins vegar núna að ég er 
alveg á réttri hillu og þetta 
er nákvæmlega það sem 
mig langar til þess að vera 
að gera,“ segir hún.

Starf Óskar er í raun tví-
skipt því það felst bæði í 
því að taka á móti börnum 
á fæðingardeild Landspít-
alans og sinna heimaþjón-
ustu við nýbakaða foreldra. 
„Mér finnst þetta tvennt 
skemmtileg blanda og mjög 
gefandi að vera í heimaþjón-
ustunni líka. Þá er maður 
í meiri tengslum við for-
eldrana í þeirra umhverfi 

og sér hvernig allt gengur 
eftir fæðinguna. Andrúms-
loftið á fæðingardeildinni 
er hins vegar líka mjög 
skemmtilegt þó að auðvitað 
komi erfiðar stundir. Þetta 
er bara allt alveg ofsalega 
skemmtilegt og virkilega 
gefandi starf,“ segir hún.

Ósk segist hafa það á til-
finningunni að svolítið sér-
stakar manneskjur veljist 
í ljósmóðurstarfið. „Það er 
svo margt sem við þurfum 
að sinna og stundum liggur 
við að við þurfum að vera 
félagsráðgjafar, sálfræðing-
ar, hjúkrunarfræðingar og 
sálusorgarar allt í einu. Við 
komum inn á mörg svið og 
sjáum margt, bæði jákvætt 
og neikvætt, þannig að það 
virðast vera svona svolít-
ið ákveðnar og staðfast-
ar konur sem fara í þetta,“ 
segir hún.

Ósk segist ekki vita til 
þess að neinn karlmaður 
starfi sem ljósmóðir hér á 
landi. „Foreldrarnir spyrja 
oft út í þetta og auðvitað 
væri gaman ef einhverj-
ir karlmenn væru í stétt-
inni líka. Ég held að þeir 
ættu að skoða möguleik-
ana því ljósmóðurnámið er 
mjög skemmtileg viðbót við 
hjúkrunina og gefur mikla 
möguleika á vinnu úti um 
allan heim, við hjálparstörf 
og annað.“

Algjörlega á 
réttri hillu

Valdi eitt stéttarfélag 
fram yfir annað.

Dönsk útgerð var nýlega 
dæmd í sekt upp á fimm 
milljónir króna fyrir að 
hafa skipt sér af því í hvaða 
stéttarfélagi starfsmenn 
þess tilheyrðu. 

Tvö stéttarfélög sjó-
manna, Sömændenes For-
bund (SF) og Dansk Metal 
(DM),  hafa gilda kjarasamn-
inga um sömu störf um borð 
í dönskum farskipum. Samn-
ingur DM bíður upp á meiri 
sveigjanleika við skipu-
lag vakta um borð en samn-

ingur SF gerir. Af þessum 
ástæðum réði DFDS nán-
ast eingöngu meðlimi í DM 
til starfa og mæltist til þess 
að félagsmenn SF skiptu um 
stéttarfélag.

Ekki vildi DFDS viður-
kenna það en sagðist þó held-
ur kjósa að ráða meðlimi DM 
af rekstrarlegum ástæðum. 

Dómurinn komst að þeirri 
niðurstöðu að þegar tveir 
kjarasamningar taki til sömu 
starfa hafi atvinnurekandi 
ekki neitt val á milli þeirra 
og að DFDS hefði gerst brot-
legt.

Dönsk útgerð 
dæmd í sekt

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Auglýsendur athugið. Nýjasta lestrarkönnun Capacent sýnir að bilið milli Frétta- 

blaðsins og annarra dagblaða eykst svo um munar. Við erum bæði þakklát og stolt 

og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju þegar þeir ákveða hvar 

auglýsingu þeirra er best borgið.

Fréttablaðið eykur forskotið
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Þjóðin veit hvað hún vill


