
SÖLUMAÐUR /RAFVIRKI

Ískraft er rafiðnaðarheildsala og leiðandi á því sviði á íslenskum markaði. 
Fyrirtækið hefur starfað síðan 1975. Ískraft rekur alls þrjár starfsstöðvar, 
í Kópavogi, á Akureyri og Egilsstöðum. Starfsmenn eru samtals 32.

Starfssvið:
Almenn sölustörf 
Tilboðsgerð
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini.

Hæfniskröfur:
Iðnmenntun á rafmagnssviði æskileg
Reynsla í rafvirkjun eða úr sambærilegu starfi 
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem fellur að góðri liðsheild fyrirtækisins.

Umsóknir óskast sendar til Ískrafts, Smiðjuvegur 5, 200 Kópavogur, fyrir 24. júní 2007.
Upplýsingar veitir Jón Sverrir Sverrisson, netfang: jon@iskraft.is. Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfsmaður
í framlínu

Við hjá Atlantsolíu leitum að kröftugum,
stundvísum og nákvæmum aðila til að
efla framlínu okkar.

Í starfinu felst:
• móttaka viðskiptavina
• skráning Dælulykla
• önnur tilfallandi verkefni 

Starfið gæti hentað einstaklingi sem er að ljúka 
námi úr framhaldsskóla. Starfsmaður þarf að geta
hafið störf sem fyrst.

Fyrirtækið
Atlantsolía var stofnað á vormánuðum 2002 og
hóf að selja bensín til almennings 8. janúar 2004. 
Fyrirtækið rekur 10 bensínstöðvar ásamt því að 
veita verktökum og skipaútgerðum eldsneytisþjón-
ustu. Hjá fyrirtækinu starfa 20 manns.  Atlantsolía 
hefur verið í fararbroddi með nýjungar hér á landi 
með innleiðingu Dælulykla.

Atlantsolía er reyklaus vinnustaður. 

Umsjón með starfinu hefur Hugi Hreiðarsson. 
Umsóknir sendist fyrir fimmtudaginn 21. júní á 
netfangið: hugi@atlantsolia.is

Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur hjá

Capacent (sigurlaug@capacent.is eða í síma 540-7117) eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft 

verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Tækifæri hjá Alcoa Fjarðaáli 
Upp á hvað hefur Alcoa Fjarðaál að bjóða 
sem framtíðarvinnustaður? 
Áhugaverð störf í hvetjandi umhverfi
Störfin í álverinu eru fjölbreytt og örugg. Vinnustaðurinn er hannaður 
með það í huga að öll störf henti jafnt konum sem körlum. Unnið er í 
teymum og mikið er lagt upp úr góðum starfsanda. Starfsumhverfið 
býður víðtæka þjálfun, meðal annars á ýmiss konar farartæki og
tölvubúnað. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru 
óvíða fleiri.

Góð laun og gott vinnufyrirkomulag
Byrjunarlaun framleiðslustarfsmanns eru frá 3.739.000 kr. á ári, miðað 
15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning, sem jafngildir 
312.000 kr. á mánuði. 
Byrjunarlaun iðnaðarmanns með réttindi eru frá 5.401.253 kr. á ári, 
miðað við 15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning. Það 
jafngildir 433.000 kr. á mánuði fyrir 40 stunda meðaltalsvinnuviku. 
Vaktafyrirkomulagið veitir góða möguleika á aukavöktum og viðbótar- 
tekjum fyrir þá sem óska þess.

Fríar ferðir, fæði og klæði
Fjarðaál býður upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði, Norðfirði, 
Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði, Neskaupstað og Egilsstöðum. Starfsmenn 

fá hollar og góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fyrirtækið útvegar 
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu. 

Heilbrigði og velferð
Fjarðaál greiðir hverjum starfsmanni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk 
árlega og leigir tvo tíma á viku fyrir starfsmenn í Fjarðabyggðarhöll- 
inni. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og nuddari heim- 
sækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn hafa greiðan aðgang að 
öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til læknisþjónustu 
og ráðgjafar á ýmsum sviðum.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð 
frá vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, 
svo sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að
pakka búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta 
launaseðli fær starfsmaður  200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir 
á svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að
leigja húsnæði. Starfsmenn fá jafnframt tiltekinn fjölda flugmiða með 
Flugfélagi Íslands á mjög hagstæðum kjörum. 





Actavis Group hf.  Dalshrauni 1   220 Hafnarfirði s 535 2300 f 535 2301  @ actavis@actavis.com w www.actavis.com

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum, 
sem eru reiðbúnir að taka áskorunum með það að markmiði að "koma Actavis" í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu
komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir
hagkvæmni í daglegum störfum

• hefur nægjan sveigjanleika til að geta gripið  
tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

…eða með öðrum orðum hefur þú áhuga á að starfa 
á alþjóðlegum vettvangi?

Nánari upplýsingar veitir Erla Hrönn Diðriksdóttir, edidriksdottir@actavis.com.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 24. júní n.k.

Sérfræðingur í skráningadeild
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér ráðgjöf í 
tengslum við þróunarverkefni, samantekt skráningargagna fyrir ný 
lyf þróuð á Íslandi til markaðssetningar á markaði 
Evrópusambandsins og víðar, uppfærslur á skráningargögnum,
ásamt því að svara athugasemdum og annmarkabréfum yfirvalda.
Einnig er um að ræða samskipti við viðskiptavini og 
skráningaryfirvöld um tæknileg atriði er snerta skráningarmál og
upplýsingagjöf um skráningargögn til annarra deilda fyrirtækisins.

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf á sviði raunvísinda, s.s.
lyfjafræði, matvælafræði eða sambærilegri menntun. Gerð er krafa 
um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð. 

Sérfræðingur í lyfjaþróun
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér að
annast verkþætti og verkstjórn er tengjast
lyfjaþróunarverkefnum fyrirtækisins með sérstaka áherslu á 
efnafræðileg úrlausnarefni.  Jafnframt annast viðkomandi
skipulagningu og framkvæmd tilrauna, úrvinnslu á gögnum,
skýrslugerð og ritun skjala í gæðakerfi fyrirtækisins. 

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf í efnafræði og reynslu
af rannsóknum. Kostur ef viðkomandi hefur reynslu af lyfjaiðnaði 
og þekkingu á gæðastjórnun. Gerð er krafa um nákvæm, öguð
og sjálfstæð vinnubrögð. Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.

Krefjandi störf hjá 
framsæknu fyrirtæki 
í alþjóðlegu umhverfi
Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á 
lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja sem 
selja lyf undir eigin vörumerkjum. Á meðal viðskiptavina Medis eru 
öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu. Hjá Medis er stefnt að því 
að vera fyrst á markað með ný samheitalyf um leið og einkaleyfi falla
úr gildi.

Sérfræðingur  -  Business Development
Starfið felur í sér sölu og samningagerð á lyfjatengdu hugviti og 
lyfjum til viðskiptavina Medis erlendis, samskipti við umboðsmenn 
og dótturfélög erlendis, tilboðsgerð og samskipti við viðskiptavini 
og leit að nýjum viðskiptatækifærum.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun á sviði lyfjavísinda
eða hliðstæða menntun, starfsreynsla á sviði samningagerða og
krefjandi samskipta er kostur.

Sérfræðingur  -  Customer Service
Starfið felur í sér samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vöru-
sölu, þ.e. móttaka og afgreiðsla pantana, ásamt tilheyrandi eftir-
fylgni og stuðningi við viðskiptavini og framleiðslueiningar Actavis. 

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun, mjög góða 
enskukunnáttu bæði í töluðu og rituðu máli, þekking á fleiri 
tungumálum er kostur. Gerð er krafa um nákvæm, öguð og
sjálfstæð vinnubrögð.

Verkefnastjóri  -  Launch Coordination
Starfið felst í að tryggja að innleiðing vara á markað sé á réttum 
tíma og leggja áherslu á innleiðingu eldri vara á nýja markaði. 
Starfið felst aðallega í skipulagningu á innleiðingu nýrra vara, að 
hafa yfirsýn yfir stöðu mála, eftirfylgni verkefna og samskipti við 
erlenda viðskiptavini, framleiðslueiningar Actavis og aðrar deildir 
innan fyrirtækisins.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun sem er
skipulagður og góður að vinna í hóp. Gerð er krafa um nákvæm,
öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Sérfræðingur í breytingaumsóknum
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér 
skipulagningu breytingaumsókna er varða flutning á framleiðslu
lyfja á milli framleiðslustaða, gæðalýsingu á lokaafurð ásamt fleiri 
breytingum og uppfæra skráningagögn í samræmi við 
breytingaumsóknir. Um er að ræða upplýsinga- og ráðgjöf er 
varða breytingaumsóknir sem og mikil samskipti við erlenda 
viðskiptavini, lyfjayfirvöld og aðrar deildir/dótturfyrirtæki Actavis.

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf á sviði raunvísinda.
Gerð er krafa um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð. Auk 
þess er gerð krafa um mjög góða ensku- og tölvukunnáttu.

Sérfræðingur á markaðssviði
Starfið tilheyrir markaðssviði Actavis Group. Markaðsfulltrúi er
meðlimur í teymi sem ber ábyrgð á markaðssetningu lyfja hjá 
Actavis á Íslandi. Starfið felur í sér kynningar á lyfjum og 
samskipti við heilbrigðisstarfsfólk. Viðkomandi ber ábyrgð á 
markaðsáætlunum og kynningum fyrir ákveðin lyfseðilsskyld lyf. 
Starfið felur einnig í sér gerð kynningar- og fræðsluefnis ásamt 
öðrum verkefnum á sviði markaðsmála.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun í lyfjafræði 
og/eða reynslu af lyfjakynningum. Gerð er krafa um góða 
íslensku- og enskukunnátta sem og góða almenna 
tölvukunnáttu.

Verkefnastjóri í skráningadeild 
fyrir eigin vörumerki 
Starfið tilheyrir skráningarsviði Actavis Group og felur í sér 
undirbúning við innsendingu skráningarumsókna í nafni Actavis
innan og utan Evrópusambandsins. Í því felst m.a. að útvega 
skráningargögn, vottorð og fleiri stuðningsgögn sem fylgja þurfa 
umsóknum. Verkefnastjóri er í miklum samskiptum við 
skráningarfólk Actavis víðs vegar um heiminn, safnar saman
upplýsingum um skráningastöðu verkefna og styður við 
skipulagningu á markaðssetningu nýrra vara.

Við leitum að einstaklingi með háskólanám á sviði raunvísinda. 
Gerð er krafa um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð. 
Reynsla af skráningavinnu er kostur.

Verkefnastjóri í skráningaferladeild
Starfið tilheyrir skráningarsviði Actavis Group og felur í sér 
undirbúning og innsendingu skráningarumsókna innan 
Evrópusambandsins. Verkefnastjóri tekur þátt í mótun
skráningarstefnu og ber ábyrgð á sínum verkefnum þar til 
markaðsleyfi fæst. Um er að ræða mikil samskipti við evrópskar 
lyfjastofnanir, ráðgjafa og viðskiptavini

Við leitum að einstaklingi með háskólanám á sviði raunvísinda. 
Gerð er krafa um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð. Reynsla 
af verkefnastjórnun er kostur.

Sérfræðingur í þróunardeild mæliaðferða 
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér þróun og 
gildingar á mæliaðferðum sem nota á við losun á framleiðsluvörum 
á markað.  Þessar aðferðir eru einnig notaðar við þróun á nýjum 
lyfjaformum hjá fyrirtækinu til að meta hvort tilraunalotur í nýjum 
verkefnum séu sambærilegar að gæðum eins og frumlyf sem þegar
eru á markaði. Starfið er sambland af verklegri vinnu inni á 
rannsóknarstofu, úrvinnslu á gögnum og skýrslugerð. 

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf á sviði raunvísinda, 
nauðsynlegt að hafa góðan grunn í efnafræði og efnagreiningu. 
Starfsreynsla af rannsóknavinnu þar sem krafist er nákvæmni og 
staðlaðra vinnubragða við öflunar og úrvinnslu gagna kostur. 

Starfsmaður í geymsluþolsdeild 
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og felur í sér gerð 
geymsluþolsáætlana og geymsluþolsforskrifta fyrir lyf sem 
framleidd eru á Íslandi. Starfið felur jafnframt í sér að hefja 
geymsluþols-
prófanir, senda sýni í rannsókn á tilskyldum tíma, útbúa
fylgiskjöl og senda sýni til starfsstöðva Actavis í öðrum löndum 
vegna geymsluþolsmælinga sem fram fara þar.

Við leitum að einstaklingi með stúdentspróf eða sambærilega 
menntun. Gerð er krafa um nákvæm, skipulögð og sjálfstæð 
vinnubrögð.

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ РАБОТАТЬ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ?



800 7000 - siminn.is

Umsóknarfrestur er til 30. júní.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Viðkomandi koma til með að vinna sem hluti af öflugu
teymi sérfræðinga hjá einu af framsæknustu fyrirtækjum
landsins. Almennar hæfniskröfur til umsækjenda eru
sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og hæfni til mannlegra
samskipta.

Upplýsingar í síma 550 6470 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

Configuration manager
Starfið felst einkum í útgáfustjórnun nýsköpunarverkefna og
umsjón með viðkomandi hjálpartólum (version control, build
management, issue tracking). Starfið hentar vel einstaklingum
með tæknilegan bakgrunn sem vilja spreyta sig á öðru en forritun.

Hæfniskröfur
Æskilegt er að viðkomandi hafi háskólapróf, gjarnan í tölvunar-,
verk- eða kerfisfræði. Reynsla af útgáfustjórnun og skeljaforritun
(shell, perl) er kostur.

Hugbúnaðarprófari
Starfið felst í undirbúningi og framkvæmd prófana á hugbúnaði
í þróun eða rekstri hjá Símanum.

Hæfniskröfur
Æskilegt er að viðkomandi hafi háskólapróf, gjarnan í tölvunar-
eða kerfisfræði. Reynsla af notkun prófunartóla og aðferðum
gæðastjórnunar er kostur.

Hugbúnaðarsérfræðingar
Viðkomandi starfsmenn koma til með að vinna í
fjölbreyttum hópum þar sem styrkleikar þeirra verða
nýttir. Styrkleikar sem leitað er að eru einn eða fleiri
af eftirfarandi:

Þekking á J2EE, Java Servlets og JSP auk þess sem
þekking á gagnagrunnsforritun er kostur.

Reynsla af samþættingu kerfa, t.d. með notkun
Tibco eða WebMethods.

Reynsla af C, C++ og SQL fyrirspurnum. Þekking
á Unix og Linux æskileg auk þess sem þekking á
Perl- og skeljaforritun er kostur.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði.
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Starfsmenn Upplýsingatækni Símans eru þátttakendur í fjölmörgum spennandi nýsköpunarverkefnum,
s.s. fyrir þriðju kynslóðar farsíma (3G), Sjónvarp Símans og ýmsar farsímalausnir.
Nú er verið að innleiða breyttar aðferðir í hugbúnaðarþróun sem byggja á Agile hugmyndafræðinni (svo sem Scrum) og munu allir
starfsmenn taka þátt þeirri þróun. Upplýsingatækni Símans rekur öfluga stefnu í endurmenntun og býður upp á sveigjanleika í vinnutíma.

tími framundan
Spennandi
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Viðskiptastjórar
Starfssvið viðkomandi er ráðgjöf og sala á fjármálatengdri
tækniþjónustu á sviði rafrænna viðskipta. Viðkomandi þarf að 
búa yfi r miklu sjálfstæði í vinnubrögðum, vera árangursdrifi nn og 
skipulagður í vinnu, eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar 
og hafa mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf 
að vera tilbúinn til að vinna í hóp og starfa eftir skipulögðu kerfi . 
Reynsla af sölu og þekking á þörfum fyrirtækja í fjármálavinnslu 
er mikill kostur, sérstaklega á sviði reikningaútgáfu, bókhalds og 
innheimtu. Góður skilningur á upplýsingatækni er skilyrði sem og
góð enskukunnátta. Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða 
tækni er mikill kostur.

Skrifstofuumsjón
Starfssvið viðkomandi eru  umsjón með skrifstofu, almenn skrif-
stofustörf og símsvörun. Einnig mun viðkomandi veita stuðning 
við sölustarf og vinna verkefni tengd  bókhaldi. Almenn tölvufærni
og góð kunnátta í mæltri og ritaðri ensku eru skilyrði. Að öðru 
leyti er horft til menntunar og starfsreynslu.

Notendaþjónusta
Óskað er eftir starfsmönnum til að annast samskipti og þjónustu 
við viðskiptavini. Viðkomandi þurfa að hafa góða færni í almennum 
notendaforritum. Undirstöðuþekking í viðskiptaforritum, svo sem
töfl ureiknum og bókhaldi er æskileg. Skilningur á virkni stórra 
tölvukerfa er mikilvægur. Samskiptahæfi leiki og þjónustulund er 
nauðsynleg og æskilegt er að viðkomandi hafi  reynslu af því tagi.

Kerfi sfræðingar
Leitum eftir kerfi sfræðing eða tölvunarfræðing til að annast rekstur
og uppsetningu á stóru samskiptakerfi . Kunnátta í kerfi shönnun, 
sérstaklega viðskiptakerfum og netsamskiptum er nauðsynleg.
Vefhönnun eða umsjón með vefhönnun er hluti af starfi nu. Þekking 
og reynsla í kerfi sþróun og vinnuferlum á sviði fjárhagskerfa fyrir-
tækja er mikilvæg. Reynsla í WebMethods eru afgerandi meðmæli. 
Þekking á rafrænum gagnasamskiptum er æskileg.

Umsjón með starfi nu hafa Ragnheiður Dagsdóttir og Tómas Oddur
Hrafnsson hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með
2. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um
starfi ð á heimasíðu Capacent Ráðninga; www.capacent.is

Span ehf. er fyrirtæki sem sérhæfi r sig í rafrænum viðskiptum milli fyrirtækja. Fyrirtækið er að hefja markaðssókn með 
nýjar lausnir á sviði rafrænna viðskipta í samstarfi  við sterka og áhugaverða aðila. Með árangri og stækkun fyrirtækisins 
opnast miklir möguleikar fyrir framsækna og metnaðarfulla einstaklinga. Span ehf. óskar því eftir að ráða starfsfólk í 
eftirfarandi störf:

Span var stofnað árið 2000 og sérhæfi r sig í rafrænum viðskiptum milli fyrirtækja. Span 
rekur rafræna viðskiptamiðstöð sem tengir fyrirtæki saman og gerir þeim kleift að skiptast 
á rafrænum viðskiptaskjölum milli tölvukerfa á sjálfvirkan og öruggan hátt. Stjórnendur 
Spans hafa verið leiðandi í mótun og innleiðingu rafrænna viðskipta á Íslandi um árabil.
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Þú finnur okkur á

Er verið að leita að þér?

www.abendi.is
Hjá okkur ert þú alltaf í forgangi.

SÖLUFULLTRÚI
ug fasteignasala óskar eftir að ráða sölufulltrúa.

Góð vinnuaðstaða og starfsandi. Viðkomandi þarf að hafa
staðgóða íslenskukunnáttu og hafa bíl til umráða. Reynsla af  

ð hentar jafnt konum sem körlum.

Upplýsingar veitir Þórður Grétarsson löggiltur fasteignasali 
s: 520 9400

70+  Viltu vinna
og fá sama í vasann og
þeir, sem yngri eru?

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 boðstólum yfir

100.000 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.

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

Húsasmiðjan fagnar nýrri lagasetningu frá Alþingi um
almannatryggingar og málefni aldraðra. Frá 1. júlí n.k. skerða
atvinnutekjur þeirra, sem eru eldri en 70 ára, ekki ellilífeyri frá TR.

Við hvetjum eldra fólk, og þá sérstaklega iðnaðarmenn, til að sækja
um störf hjá okkur.  Við leitum að fólki í hlutastörf í verslunum
okkar.  Um er að ræða vinnu seinni hluta dags og /eða um helgar.
Vinnutími getur verið samkomulag.

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri sem 
er, sem vilja starfa hjá 

traustu og góðu fyrirtæki 
til að sækja um.

Fyrir alla



Bílstjórar óskast!

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
nú þegar bílstjóra með aukin 
ökuréttindi til starfa í Reykjavík og 
nágrenni, starfsstöð er í 
Umferðarmiðstöðinni á BSÍ.
Um getur verið að ræða fulla vinna 
eða hlutavinnu; helgarvinnu, 
kvöldvinnu eða næturvinnu.

Umsóknir sendast til Kynnisferða 
ehf. eða á tölvupósti 
(sveinn@re.is).

Upplýsingar gefur Sveinn 
Matthíasson á skrifstofutíma hjá 
Kynnisferðum ehf. í Vesturvör 34, 
Kópavogi, s. 580-5400.

Við viljum bæta í hópinn hjá okkur og leitum að starfsmönnum til 
að fást við margvísleg verkefni við:

- Hönnun burðarvirkja
- Tækniteiknun

Í boði  eru  samkeppnishæf  laun,  góð vinnuaðstaða,  góðir 
vinnufélagar og fjölbreytt verkefni.
Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur 
á netfangið helena@vso.is eða í móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir   
25. júní.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958
og er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum
landsins.   Mikil  áhersla er lögð á fagleg
vinnubrögð  og  góða þjónustu. 

Hjá VSÓ ráðgjöf starfa nú um 70 manns við
alhliða verkfræðiráðgjöf og hönnun vegna 
hvers konar mannvirkjagerðar.

Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og
starfsmenn reka öflugt starfsmannafélag.

Nánari upplýsingar um VSÓ Ráðgjöf má finna
á heimasíðu fyrirtækisins www.vso.is

Tækniteiknarar, verkfræðingar 
og tæknifræðingar

Olíuverzlun Íslands hf. óskar eftir að ráða starfsfólk
til þjónustu- og sölustarfa á nýja þjónustustöð Olís
við Norðlingaholt.

Um er að ræða vaktavinnu á tví- og þrískiptum vöktum. 
Afgreiðslutími stöðvarinnar er frá 7.30 á morgnana
til 23.30 á kvöldin.

Störfin henta bæði konum og körlum á öllum aldri
en aldurslágmark er 18 ár.

Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustulund,
vera stundvísir, reglusamir og heiðarlegir í samskiptum.

Vaktstjórn
– tvískiptar vaktir

Helstu verkefni vaktstjóra eru umsjón með 
daglegum störfum og verkstjórn annarra 
starfsmanna á vaktinni.

Þjónustu- og sölustörf innanhúss
– tví- og þrískiptar vaktir

Helstu verkefni eru þjónusta á veitingastað
og sala í verslun.

Þjónustu- og sölustörf utanhúss
– tví- og þrískiptar vaktir

Helstu verkefni eru þjónusta og sala á eldsneyti
og vörum sem tengjast rekstri bíla.

OLÍS – við höldum með þér!

Hjá Olís er lögð áhersla

á góðan aðbúnað starfsfólks, 

stuðning til náms og 

heilsueflingar, heiðarleika

í samskiptum, snyrtimennsku

og fagleg vinnubrögð.

Umsóknir berist fyrir 25. júní í tölvupósti til frida@olis.is
auk þess sem hægt er að fylla út starfsumsóknir á www.olis.is

Spennandi vinnustaður
í fögru umhverfi
Opnum á næstu vikum
nýja og glæsilega Olís-stöð
við Norðlingaholt



• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Rafvirkjar
óskast

Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir (solrun.kristjansdottir@or.is) hjá Orkuveitu Reykjavíkur.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2007.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Orkuveitu Reykjavíkur: www.or.is og senda jafnframt ferilskrá.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið
Meginverkefni Framkvæmdadeildar
eru viðbrögð við bilunum, ýmis endur-
nýjunarverk auk smærri nýlagnaverkefna
í kerfum Orkuveitunnar.

Um er að ræða 2 – 3 störf við rafdreifi-
kerfi OR. Ef þú ert nákvæmur/nákvæm í 
vinnubrögðum, þá átt þú erindi við okkur.
Orkuveitan mun sjá um nauðsynlega 
þjálfun þína á sviðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur
Við leitum að duglegum, samviskusömum einstaklingum
með færni í mannlegum samskiptum. Ef þú ert einstakl-
ingur með áðurnefnda hæfileika getur orðið um framtíðar-
ráðningu að ræða. Æskilegt er, en þó ekki skilyrði, að
viðkomandi hafi eitthvað af eftirfarandi réttindum/reynslu:

• Sveinspróf í rafvirkjun.
• Reynslu af vinnu við rafdreifikerfi.
• Sambærilega menntun eða reynslu.

Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugt fólk til starfa.

Vinnuskóli fyrir ungt 
fólk með þroskahömlun 
er starfræktur á vegum 
Hins hússins á sumrin. 
Gígja Heiðarsdóttir er 
umsjónarmaður skólans 
í sumar og segir starfið 
hafa farið vel af stað.

Í sumar er vinnuskóli fyrir 
ungt fólk með þroskahöml-
un starfræktur í formi nokk-
urs konar starfsþjálfunar 
og hafa umsjónarmenn hans 
haft samband við fjölda 
fyrirtækja og stofnana síð-
ustu vikur til þess að reyna 
að fá pláss fyrir ungmennin 
í skólanum. Nú er allt farið 
á fullt og ungmennin búin 
að vera að vinna úti um allan 
bæ síðustu vikuna. „Mér 
finnst það vera búið að 
ganga framar öllum vonum 
að fá fyrirtæki til samstarfs 
við okkur og allir eru mjög 
ánægðir,“ segir Gígja.

Misjafnt er hversu mörg 
störf fyrirtæki hafa getað 
boðið vinnuskólanum og í 
hversu langan tíma en Gígja 
segir að allt komi sér vel. 
„Við erum til dæmis komin 

með hverfi hjá Póstinum 
sem eru þrjú störf, einn sem 
flokkar póstinn og tveir sem 
hjálpast að við að bera út, 
Bónus úthlutaði okkur 
þremur stöðum, tveimur í 
Holtagörðum og einni úti á 
Nesi og svo fáum við fjórar 
stöður hjá World Class í júlí, 
við barnagæslu og aðstoð í 
salnum og eldhúsinu. Meðal 
annarra sem hafa útvegað 
okkur störf eru Vesturbæj-
arlaug, íþróttafélagið Valur, 
Kjarnavörur í Hafnarfirði, 
Hótel Reykjavík og Sigur-
plast,“ segir hún.

Átján til tuttugu ung-
menni á aldrinum þrettán til 
sextán ára eru í vinnuskól-
anum í hverri viku og segir 
Gígja að sé kominn biðlisti 
þar sem miklu fleiri vilja 
komast að en geta. „Krökk-
unum finnst þetta rosalega 
gaman og þetta hefur geng-
ið mjög vel. Forsvarsmenn 
fyrirtækjanna hafa líka 
verið mjög sáttir og við 
vonum bara að fleiri séu til í 
að útvega okkur störf. Við 
erum líka ofsalega ánægð 
með hvað við höfum fengið 
jákvæð viðbrögð hingað til,“ 
segir Gígja.

Allir ánægðir



Sérfræðingur
í fyrirtækjaviðskiptum
á Austurlandi
Starf sérfræðings í fyrirtækjaviðskiptum við útibú Landsbankans á Austurlandi, með aðsetur 

á Egilsstöðum, er laust til umsóknar. Um er að ræða lifandi og fjölbreytt starf þar sem 

tækifæri gefst til að afla sér góðrar þekkingar á íslensku atvinnulífi og starfa í skemmtilegu 

og krefjandi umhverfi.

Helstu verkefni:

• Samskipti við fyrirtæki í viðskiptum við útibú bankans 
á Austurlandi

• Úrvinnsla gagna, svo sem ársreikninga, stöðu trygginga, 
áhættumats rekstraraðila og mat lánsumsókna

• Skýrslugerð og ýmis undirbúningsvinna lánsumsókna 
fyrir útibússtjóra og/eða lánanefnd

• Eftirlit með stöðu útlána

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Frumkvæði og skipulagshæfileikar
• Góð þekking á atvinnurekstri og efnahagslífi
• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Landsbankinn er eitt stærsta 
fjármálafyrirtæki landsins og 
veitir alhliða fjármálaþjónustu 
til einstaklinga, fyrirtækja og 
stofnana.

Í anda sóknar og útrásar hefur 
Landsbankinn byggt upp 23
starfsstöðvar erlendis, í 14 
löndum víðsvegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi 
bankans er áhersla lögð á 
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi, 
sem og markvissa starfsþróun 
og þekkingu starfsfólks.

Landsbankinn leitast við að ráða 
til sín og hafa í sínum röðum 
framúrskarandi starfsfólk og efla 
það í störfum sínum.

Það er viðhorf stjórnenda 
Landsbankans að starfsfólkið, 
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.
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Umsóknir fyllist út á www.landsbanki.is
og skilist ásamt fylgigögnum fyrir
29. júní 2007. 

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg Jónsdóttir 
í síma 410 7902 og Arnar Páll Guðmundsson, 
útibússtjóri, í síma 410 8555 / 820 6816.

Spennandi starf í boði!
í hópinn

Við bjóðum þig

velkominn

Óskum eftir að ráða kjötstjóra í verslun Nóatúns í Rofabæ. Við leitum að jákvæðum
og drífandi einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi starf í góðum hópi
starfsmanna. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri hæfni í mannlegum samskiptum og er
reynsla af stjórnun kostur.
Vinnutími er 8-19 virka daga og önnur hver helgi. Viðkomandi þarf að hefja störf eigi
síðar en 1. ágúst næstkomandi.

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið í pósti á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 10 Reykjavík, b.t. rekstrarstjóri Nóatúns.

Kjötstjóri

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Sölustjóri

Starfs- og ábyrgðasvið:

Veisluþjónusta

» Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Leitum að sölustjóra fyrir leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og hönnun
forsteyptra húsa á Íslandi.
Leitað er að einstaklingi með góða þekkingu á íslenskum markaði, ásamt
reynslu af störfum við sölu- og markaðssetningu.

Sölustjóri sér um að skipuleggja og stýra sölumálum fyrirtækisins með það að
leiðarljósi að ná sem bestum árangri hvað varðar nýtingu á framleiðslugetu
og samsetningu á framleiðsluvörum þess á hverjum tíma.

· Sölumál fyrirtækisins
· Samskipti við viðskiptavini og efling viðskiptatengsla
· Öflun nýrra viðskiptavina
· Gagnakerfi sem tengjast sölumálum fyrirtækisins
· Áætlana og skýrslugerð er tengist sölumálum fyrirtækisins
· Tryggja flæði upplýsinga til framkvæmdastjóra
· Frumkvæði í uppbyggingu og þróun sölustarfs
· Aðkoma að markaðs og ímyndarmálum

Menntunar og hæfniskröfur:

· Menntun á sviði viðskipta/markaðsfræði æskileg
· Menntun á byggingasviði s.s. húsasmíði, byggingafræði, tæknifræði
   eða verkfræði kostur
· Haldbær reynsla á sviði sölustarfa
· Reynsla úr byggingariðnaði kostur
· Tungumálakunnátta; enska og eitt norðurlandatungumál
· Góð tölvukunnátta og reynsla í notkun Excel og Word
· Stjórnunarhæfileikar og áhugi á byggingariðnaði og tengdum sviðum
· Góðir samskiptahæfileikar gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum

Við viljum fjölga í hópnum og er því laus ný staða innkaupastjóra hjá Kaupási hf.

Við leitum að metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingi til að taka að sér starf innkaupastjóra fyrir verslanir
Kaupáss. Innkaupastjóri starfar innan innkaupasviðs og ber ábyrgð á árangri tiltekinna vöruflokka. 
Innkaupastjóri starfar náið með rekstrar- og verslunarstjórum hverrar keðju, sölustjóra og markaðsstjóra.

Starfssvið:

- Mótun vöruvals innan tiltekinna vöruflokka fyrir hverja keðju
- Samningagerð við framleiðendur og heildsala
- Skipulagning söluátaka og markaðsaðgerða
- Fylgjast með þróun markaða bæði innanlands og erlendis og nýta áhugaverða þróun

til að aðlaga þjónustu og vöruval eftir því sem við á

Hæfniskröfur:

- Reynsla af matvörumarkaðnum, í verslun eða í þjónustu við verslanir
- Góð tungumálakunnátta
- Mjög góð tölvukunnátta
- Menntun á háskólastigi 
- Samskiptalipurð og -hæfni

Kaupás hf. er eitt af leiðandi smásölufyrirtækjum á Íslandi og rekur 35 matvöruverslanir um allt land undir merkjum 
Nóatúns, Krónunnar, 11-11 og Kjarvals. 

Kaupás hf. tilheyrir Norvikur samstæðunni en dótturfyrirtæki Norvikur eru nú 17 talsins, þeirra á meðal eru BYKO,
ELKO, Húsgagnahöllin, Intersport, AXENT, Smáragarður og EXPO. Starfsfólk Norvikur samstæðunnar er um 3.000.

Umsóknir og fyrirspurnir óskast sendar til starfsmannastjóra á póstfangið gudridur@kaupas.is eða í pósti á Kaupás hf.,
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavaík, bt. Starfsmannastjóra fyrir 21. júní nk.

I N N K A U P A S T J Ó R I

Fyrsta starf Guðjóns 
Þorsteins var að dæla 
bensíni. Starfið fékk 
hann er hann var níu 
ára með það að mark-
miði að safna sér fyrir 
BMX hjóli.

Guðjón Þorsteinn Pálm-
arsson, leikari og leik-
stjóri, byrjaði snemma að 
vinna en níu ára byrjaði 
hann að dæla bensíni. 
„Mitt fyrsta starfsheiti 
var bensínkall,“ segir 
Guðjón. „Þetta var á 
Skeiðunum fyrir austan 
fjall í sjoppu sem hét 
Gósen.“

Vinnuna fékk Guðjón 
ekki fyrir tilstuðla neinn-
ar greiðasemi heldur sótti 
hann um hana sjálfur. 
Hann var að safna sér 
fyrir BMX hjóli og þarna 
sá hann sóknarfæri sem 
hann nýtti. „Í mínum 
augum var bensíndæling-
in ekki vinna heldur 
skemmtun,“ segir Guð-
jón. „Þetta var bara 
gaman og maður fékk 
pening.“

Guðjón segist ekki 
muna hversu mikið hann 

vann, hvort það hafi verið 
fullur vinnudagur eða sex 
tímar en hann er nokkuð 
viss að fyrsta sumarið 
hafi hann og félagi hans 
skipst á vinnudögum. 

„Þetta var alvöru vinna 
og maður var hörku dug-
legur,“ segir Guðjón. „Ég 
var í vinnunni á tíu ára 
afmælisdeginum mínum 
og ég náði held ég að safna 
mér fyrir hjólinu. Alla 
veganna man ég eftir að 
hafa orðið ógeðslega 
góður á BMX hjóli stuttu 
síðar.“

Bensíndælingardögum
Guðjóns lauk er hann 
flutti á mölina og þar með 
lauk frelsisdögum sveit-
arinnar. „Maður gekk eig-
inlega sjálfala um í sveit-
inni og var alltaf eitthvað 
að bralla yfir daginn,“ 
segir Guðjón. „Mamma 
og pabbi áttu svona lúður 
sem maður setur á hjól og 
kreistir gúmmíkúlu á end-
anum til að fá hljóð og 
hann notuðu þau til að 
kalla á mig í mat. Maður 
var yfirleitt ekki svo langt 
í burtu að maður heyrði 
ekki og þá kom maður í 
mat, borðaði og fór svo 
beint út aftur.“

Í vinnunni á tíu 
ára afmælinu



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

SALASKÓLI
Salaskóli leitar að:

• kennurum á yngsta stig

• kennara á yngsta stig með þekkingu á 

táknmáli

• þroskaþjálfa til að vinna með einhverfum

Einnig vantar okkur:

• stuðningsfulltrúa með þekkingu á tákn-

máli

• stuðningsfulltrúa á yngsta stig

• stuðningsfulltrúa á unglingastig

• starfsfólk í dægradvöl og gangavörslu og

ræstingar

Við leitum að kennurum sem vilja taka þátt í
fjölbreyttum, skemmtilegum og krefjandi verk-
efnum. Í skólanum eru aldursblandaðir náms-
hópar, leitast er við að horfa á þarfir og áhuga
sérhvers nemanda og stuðla að einstaklings-
miðaðri kennslu. List- og verkgreinar skipa stór-
an sess. Skólinn er umhverfisvænn og markviss
áhersla er lögð á útivist og fjölbreytt íþróttastarf.
Skólinn tekur þátt í Evrópusamstarfsverkefni
sem nefnist Heilbrigður lífsstíll.

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 570 4600
netfang hrefnabk@salaskoli.is

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að 
sæja um störfin.

Fiskislóð 75  |  101 Reykjavík  |  Sími 570 7500  |  Fax 570 7510  |  hanspetersen@hanspetersen.is  |  www.hanspetersen.is

HP Farsímalagerinn óskar eftir að ráða dugmikinn bókara með reynslu.
Í boði er gott starfsumhverfi í góðum hóp starfsmanna og samkeppnishæf launakjör. 

Viðkomandi fær tækifæri til að hafa áhrif á mótun starfsins.

Starfssvið:
Tekju- og kostnaðarbókhald
Utanumhald Viðskiptamanna
Afstemmingar
Dagleg uppgjör verslana
Önnur verkefni eftir þörfum

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldsstörfum
Reynsla af notkun Concorde væri kostur
Skipulagshæfileikar
Hæfni í mannlegum samskiptum

Fólk á öllum aldri er hvatt til að sækja um.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á info@farsimalagerinn.is fyrir 25. júní næstkomandi.

Bókari

Þann 1. apríl sl. tók nýtt félag, HP Farsímalagerinn ehf., yfir verslunarrekstur Hans Petersen, verslunarrekstur Farsímalagersins.is og
heildsölurekstur Strax á Íslandi. Félagið rekur sjö verslanir á höfuðborgarsvæðinu, fimm undir nafni Hans Petersen og tvær undir nafni
Farsímalagersins.is auk heildsölu. Áætluð ársvelta hins nýja félags er um 700 milljónir.

Ætlun félagsins er að leiða stafrænu byltinguna á Íslandi og vera í fararbroddi í sölu á stafrænum lausnum hvort heldur á búnaði, í
framleiðslu eða þjónustu.
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bmvalla.is

Kokkur/matráður

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

BM Vallá hf. óskar eftir að ráða kokk/matráð í sumarafleysingar 
frá 9. júlí til 27. ágúst.  Mötuneyti fyrirtækisins er á Bíldshöfða og 
þjónar allt að 150 manns í hádegismat.

Allar nánari upplýsingar veitir Brynju Harðardóttir
í síma 585 5095 eða 692 0164.





KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
• Framtíðarstarf á launadeild

Félagssvið:
• Rekstrarfulltrúi/gjaldkeri

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður við þjónustuíbúðakjarna 

fyrir fólk með geðraskanir
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 

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

Sundlaug Kópavogs:
• Afgr./laugarv./baðvarsla kvenna 100%
• Afgr./laugarv./baðvarsla karla 100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

522 2800

Vilt þú vinna
með þeim
bestu?

Tryggvagata11  • 101 Reykjavík

Ingunni Guðmundsdóttur 
langaði að breyta til og 
ákvað því að flytjast 
til Kaupmannahafnar í 
sumar. Þar vinnur hún 
við að skúra skrifstofur 
ráðamanna.

„Ég tók mér frí eftir stúd-
entspróf og hef verið að 
vinna á Íslandi í allan vetur. 
Markmiðið var samt alltaf 
að ferðast eitthvað á þess-
um tíma,“ segir Ingunn. Hún 
ákvað ásamt kærasta sínum 
að flytjast til Kaupmanna-

hafnar í nokkra mánuði. Þar 
fengu þau vinnu í Ráðhúsi 
Kaupmannahafnarborgar, 
sem er flestum Íslendingum 
vel kunnugt. 

Skúringastörf hafa verið 
vinsæl hjá ungu fólki sem 
leitar sumarvinnu í Danmörku. 
„Okkur langaði aðallega að 
njóta lífsins en verðum nátt-
úrulega að vinna eitthvað 
til þess að halda okkur uppi. 
Þess vegna var þessi vinna 
tilvalin því hérna mætum við 
snemma á morgnana og erum 
búin í kringum hádegi. Þá er 
alltaf hægt að nýta daginn í 
eitthvað skemmtilegt.“

Skúrar í Ráðhúsinu 
í Kaupmannahöfn 



Úra- og skartgripaverslun óskar eftir duglegum, röskum og 
samviskusömum starfskrafti í fullt starf frá og með 1. júlí.

Einnig óskum við eftir helgarstarfsfólki.

Umsóknir sendast á meba@mmedia.is

Upplýsingar í síma 553 1199 og 848 1773

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á unglingastig – 

samfélagsfræði og enska
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Kennari – hlutastarf
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Matráður starfsmanna 60%
Kársnesskóli:
• Íþróttakennari
• Enska og umsjónarkennari á unglingast.
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Gangavörður/ræstir 100%
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
Lindaskóli:
• Tónmenntakennari
• Tölvukennari
• Heimilisfræðikennari
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Íslenskukennari á unglingastig
• Kennari með þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltr.m/þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltrúi á unglingastig
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stig
• Þroskaþjálfi til að vinna m/einhverfum
• Starfsfólk í dægradvöl, gangavörslu og 

ræstingar
Smáraskóli: Næsta skólaár
• Umsjónarkennari 5. bekk
• Tónmenntakennari 100%
Vegna foreldraorlofa:
• Náttúrufr/Stærðfr. 8.–10. bekk 1.8.–15.11
• Tölvuk./Tölvuumsj. 15.11.- út skólaárið
• Umsjónarkennari 7. bekk 1.8. – 31.12
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari yngsta stig
• Heimilisfræðikennari

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún: 564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Deildarstjóri
• Sérkennslustjóri
• Leikskólakennarar
• Matráður
Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri y.d.100%
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi
• Aðstoð í eldhús 80%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar (í haust)
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)
Núpur:  554 7020
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240
• Matráður 100%, sem fyrst
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla (í haust)
• Dagræsting 50%, sem fyrst
Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Aðstoðarfólk í sal óskast
Upplýsingar á staðnum eða í síma 552 5588

Bílstjóri í Þórsmörk

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
nú þegar bílstjóra með aukin 
ökuréttindi til starfa í Þórsmörk í 
sumar, með aðsetur í Húsadal. 
Reynsla af hálendisakstri mjög 
góður kostur. Starfstími getur 
verið allt sumarið, eða hluti þess.

Umsóknir sendast til Kynnisferða 
ehf. eða á tölvupósti 
(sveinn@re.is). Upplýsingar gefur 
Sveinn Matthíasson á 
skrifstofutíma hjá Kynnisferðum 
ehf. í Vesturvör 34, Kópavogi, 
s. 580-5400.
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FUNDARBOÐ
Boðað er til fundar með hagsmunaaðilum

við Sléttuveg og nágrenni.

Tillaga að deiliskipulagi neðan Sléttuvegar er nú
í auglýsingu. Auglýsingatíminn er 6 vikur og á
þeim tíma gefst íbúum tækifæri á að koma með
athugasemdir.

Engin byggð er á svæðinu í dag en það hefur
verið nýtt af Skógræktarfélagi Reykjavíkur á síð-
ustu áratugum og er talsverður trjágróður á land-
inu. Leitast verður við að nýta hann sem best
fyrir fyrirhugað íbúðasvæði.

Skipulagsstjórinn í Reykjavík og hverfisráð
Háaleitis hafa ákveðið að halda sérstakan kynn-

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Skipulagsstjórinn í Reykjavík og hverfisráð
Háaleitis hafa ákveðið að halda sérstakan kynn-
ingarfund vegna fyrirliggjandi deiliskipulagstil-
lögu með íbúum í nágrenninu.

Fundarstaður: Álftarmýrarskóli.
Fundartími: Þriðjudagur 15 maí 2007 kl. 17:00
Fundarefni: Kynning á deiliskipulagi svæðis

neðan Sléttuvegar.

Með kveðju,

Margrét Leifsdóttir arkitekt FAÍ
Skipulags-og byggingarsvið

Skipulagsfulltrúi
Borgartúni 3

sími 563 2600
netfang margret.leifsdottir@rvk.is



Við óskum eftir grunn- og leikskólakennurum sem hafa áhuga 

á að taka þátt í þróunarvinnu um uppbyggingu á samvinnu 

leik- og grunnskóla.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar um skólann er að 

finna á heimasíðu skólans, www.hraunvallaskoli.is.

Nánari upplýsingar veita:

Sigrún Kristinsdóttir skólastjóri leiksskóla

sigrunk@hraunvallaskoli.is – sími 664 5835

Einar Sveinn Árnason skólastjóri grunnskóla

einar@hraunvallaskoli.is – sími 664 5872

Ágústa Bárðardóttir skrifstofu- og rekstrarstjóri

agusta@hraunvallaskoli.is – sími 664 5874

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2007.

Samvinna
leik- og grunnskóla

Vilt þú taka þátt í því að móta og 

byggja upp skólastarf í nýju hverfi?

HRAUNVALLASKÓLI
SAMVINNA -ÁBYRGÐ – VINÁTTA

Hafðu samband og fáðu upplýsingar um Hafnarfjörð og margvíslega starfsemi á vegum sveitarfélagsins 

hjá þjónustuveri bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni www.hafnarfjordur.is

Áslandsskóli
S. 585 4600 – leifur@aslandsskoli.is
Almenn kennsla í miðdeild
Íþróttakennsla
Stærðfræði á unglingastigi
Skólaliði
Stuðningsfulltrúi

Engidalsskóli
S. 555 4433 – audur@engidalsskoli.is
Smíðakennsla

Hraunvallaskóli
Sími 590 2800 – einar@hraunvallaskoli.is
Kennarateymi á yngsta stigi
Umsjónarkennarar
Smíðakennsla
Sérkennsla
Skólaliði

Hvaleyrarskóli
Sími 565 0200 – helgi@hvaleyrarskoli.is
Almenn kennsla og umsjón á mið- og yngsta stigi
Tölvukennsla
Náttúrufræðikennsla á unglingastigi
Íslenska á unglingastigi
Enska á unglingastigi
Sundkennsla
Skólaliði

Lækjarskóli
Sími 555 0585 – haraldur@laekjarskoli.is
Deildarstjóri námsvers innan fjölnáms 
sem er úrræði fyrir elstu bekki grunnskólans
Skólaliði
Stuðningsfulltrúi

Víðistaðaskóli
Sími 595 5800 – sigurdur@vidistadaskoli.is
Stærðfræðikennsla
Náttúrufræðikennsla
Almenn kennsla á miðstigi

Öldutúnsskóli
Sími 555 1546 – herla@oldutunsskoli.is
Umsjónarkennsla á yngra stigi og miðstigi
Danska á unglingastigi
Deildarstjóri á unglingastigi
Bókasafns- og upplýsingafræðingur
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Arnarberg
Sími 555 3493 – arnarberg@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri – frá hausti

Álfasteinn
Sími 555 6155 – alfasteinn@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri
Matreiðlsumeistari/matráður

Hlíðarberg
Sími 565 0556 – hlidarberg@hafnarfjordur.is
Matreiðslumeistari/matráður
Aðstoð í eldhús

Hlíðarendi
Sími 555 1440 – hlidarendi@hafnarfjordur.is
Starfsmaður í eldhús – frá 1. ágúst

Hraunvallaskóli
Sími 590 2880 – sigrunk@hraunvallaskoli.is
Deildarstjórar
Leikskólakennarar

Hvammur
Sími 565 0499 – hvammur@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari – frá hausti
Aðstoð í eldhús – fyrir hádegi

Kató
Sími 555 0198 – kato@hafnarfjordur.is
Leikskólakennara (100%) frá 1. ágúst
Leikskólinn er tveggja deilda og 
tekst á við forystuverkefni í samkennslu 

Norðurberg
Sími 555 3484 – nordurberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar

Stekkjarás
Sími 517 5920 / 664 5862 – stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar á ungbarnadeild leikskólans.
Deildin verður opnuð í ágúst og uppeldisstarf 
deildarinnar mun byggja á starfsaðfeðum Reggio Emilia.
Sjá nánar á heimasíðu skólans.

Vesturkot
Sími 565 0220 –vesturkot@hafnarfjordur.is
Deildarstjórar
Leikskólakennarar

Mótaðu
framtíðina
með okkur…

… Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir 
eftir lífsglöðu starfsfólki til ýmissa starfa 
í grunn- og leikskólum bæjarins.

Nánari upplýsingar um störfin gefa 
skólastjórar viðkomandi skóla nema
annars sé getið.
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VIÐGERÐARMAÐUR ÓSKAST
Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir starfsfólki til viðgerða á 

tækjum og vélum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun á sviði vélvirkjunar, 

vélstjórnunar eða bifvélavirkjunar.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi störf við viðgerðir á tækjum og

bílum auk viðhalds á jarðganga- og jarðvinnuvélum.

Upplýsingar um störfin 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 650 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.
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Íþróttir
Staða íþróttakennara er laus til umsóknar.

Náttúrufræði og samfélagsfræði
Staða náttúrufræði- og samfélagsfræði-
kennara, á elsta stigi, er laus til umsóknar.

Spænska
Staða spænskukennara er laus til umsóknar.
Um er að ræða 6 kennslustundir.

Upplýsingar gefur Sigfús Grétarsson
skólastjóri í síma 5959-250, netfang
sigfus@seltjarnarnes.is

Sérkennsla
Lausar eru stöður þroskaþjálfa og stuðnings-
fulltrúa.

Upplýsingar gefur Edda Óskarsdóttir,
deildarstjóri sérkennslu í síma
5959-200/5959-250.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

www.grunnskoli.is



-flegar flú kaupir gólfefni

Krókhálsi 4 • 110 Reykjavík • Sími 567 1010 • www.parket.is

Har›vi›arval ehf er lei›andi a›ili í sölu á parketi, flísum,
innihur›um og fleiri vörum til a› innrétta heimili› og
vinnusta›inn. Har›vi›arval hefur ætí› leitast vi› a› bjó›a
vi›skiptavinum sínum allt fla› n‡jasta og besta í gólfefnum
ásamt flví a› bjó›a hágæ›a hreinlætis- og blöndunartæki
ásamt fleiri tengdum vöruflokkum. Hjá okkur er rík áhersla
lög› á vöruflekkingu og persónulega fljónustu.

SÖLUMA‹UR
ÓSKAST

SÖLUMA‹UR
ÓSKAST

Har›vi›arval leitar eftir starfsmanni í fullt starf. Um er a›
ræ›a sölu á parketi, flísum, hur›um o.fl í stærsta parket-
s‡ningarsal landsins a› Krókhálsi 4. Vi›komandi flarf a›
vera stundvís, snyrtilegur og hafa ríka fljónustulund. Áhugi
og gott auga fyrir hönnun er kostur.
Vinnutími er 9:00–18:00 og 10:00–16:00 annan hvern
laugardag.

Vi› leitum eftir hressum og dugmiklum starfsmanni sem
er tilbúinn til a› ástunda sjálfstæ›i í starfi og falla inn
í gó›an hóp starfsfólks hjá rótgrónu fyrirtæki.

Vinsamlegast sendi› okkur skriflega umsókn e›a sendi›
                                á netfangi› bjorn@parket.is  fyrir 27.
                                júní nk.  Nánari uppl‡singar um starfi›
                                veitir Björn í síma 567 1010.

Hæfniskröfur:
• Gó› almenn tölvukunnátta
• Enskukunnátta
• fijónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af sölustörfum æskileg
• Æskilegt er a› vi›komandi geti hafi› störf fljótlega
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Eða þekkir þú einhvern sem hefur ekki tíma til að þrífa.
Er allt komið í óefni á heimilinu, á vinnustaðnum eða 
í bílnum? Örvæntu ekki því SKJÁREINN leitar að fólki
sem þarfnast hjálpar og vill taka þátt í næstu þáttaröð
af ALLT Í DRASLI. Nú er tækifærið til að snúa við
blaðinu. Þrjú af þeim heimilum sem taka þátt í ALLT Í
DRASLI verða síðan valin til frekari breytinga í INNLIT/
ÚTLIT næsta vetur.

Frekari upplýsingar og skráning er á www.skjarinn.is

HEFUR ÞÚ EKKI TÍMA           
TIL AÐ ÞRÍFA?

Gluggasmiðjan ehf. 
Viðarhöfða 3,  S. 577-5050,   www.gluggasmidjan.is 

Skrifstofustarf 50%
Lítið fyrirtæki óskar eftir manneskju í 50% starf 

ð felur í sér bókhald, launaútreikning 
eira. Unnið er með Tok.

Enskukunnátta, tölvufærni og reynsla af skrifstofustörfum kostur.

Umsóknir merktar “5813” óskast sendar á box@frett.is 

Starfsmenn á verkstæði 
og í þvottastöð

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða nú
þegar starfsmenn á bifreiðaverkstæði
félagsins í Vesturvör 34 í Kópavogi. 
Óskað er eftir bifvélavirkjum eða 
mönnum með sambærileg próf eða 
starfsreynslu. Vinnutími er frá kl. 
08:00-17:00 alla virka daga.

Einnig er óskað eftir starfsmönnum í 
þvottastöð félagsins. Unnið er frá kl. 
17:00 á daginn, fram á nótt. Vakta-
vinna. Starfsmenn verða að hafa aukin 
ökuréttindi.

Þeir sem hafa áhuga á starfinu eru 
beðnir að hafa samband við Bjarna 
eða Svein á skrifstofutíma hjá 
Kynnisferðum ehf. í Vesturvör 34, 
Kópavogi, s. 580-5400.



Öflugt byggingafyrirtæki í örum vexti, með 
starfsemi á Reykjavíkursvæðinu, óskar eftir 
bílstjóra á vörubíl með krana.

Upplýsingar gefur Birgir í síma 690 6001
Umsóknir á netinu á www.afhus.is

Vörubílstjóri



FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is
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Grenimelur - 107 Reykjavík

Afar glæsileg 158,2 fm 5 herb. miðhæð með sérinngangi ásamt 26,8fm bílskúr, sam-
tals: 185,0fm. á þessum mjög vinsæla stað. Eignin skiptist í: Forstofu með flísum. Hol
með skápum. Gott eldhús með endurn. innréttingu. Þv.hús innaf eldhúsi með flísum.
Mjög rúmgóð og björt stofa og borðstofa, glæsilegur bogagluggi er í stofu, útgegnt út
á flísalagðar svalir og þaðan er steyptur stigi niður í garð. Þrjú stór herbergi með
skápum og parketi. Baðh. með baðkari, innrétt. við vask, útgegnt út á svalir. Í kjallara
er sérgeymsla og sam. þv.hús. Bílsk. með rafmagni, hita og vatni. Eignin er mjög mik-
ið endurnýjuð og er öll hin glæsilegasta. Óskað er eftir tilboði í eignina. 

Allar frekari upplýsingar veitar á skrifstofu.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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BÚLGARÍA – FRÁBÆRT TÆKIFÆRI

FYRIR FJÁRFESTA OG EINSTAKLINGA

Viltu fjárfesta á einum áhugaverðasta og
arðvænlegasta fasteignamarkaði Evrópu?
Proxima Finance kynnir Búlgaríu. Gullnar
strendur, iðandi mannlíf, ódýrt að lifa og
samkvæmt spám að verða eitt mestsótta
ferðamannaland í Evrópu. Kynntu þér málið á
www.bulgaria.is og hafðu samband við trausta
aðila sem hafa mikla reynslu af sölu og
fjárfestingum í Búlgaríu.

Við Svartahafið
Villa Karen

• 24 íbúðir
• Sjávarútsýni
• Við bæinn Sozopol
• Einka sundlaug
• Panorama útsýni
• Verð frá 7,9 miljón isl kr.

Íslenskur
byggingaraðili

Proxima – þinn tengiliður við Búlgaríu! – www.bulgaria.is

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Proxima finance ltd í samstarfi við Akkurat
fasteignasölu kynna vandaðar eignir við

baðstrendur Svartahafsins í Búlgaríu.
Reglulegar skoðunarferðir.

– Vel lesið

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband

í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006

Notaðu mest lesna* blað 
landsins til að dreifa 

kynningarefni til 
þinna viðskiptavina

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

Njóttu sumarsins með stæl

www.ferdaval.is Lundi við Vesturlandsveg Sími 578 5500

...fáðu meira fyrir peninginn!
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU WB97-S5

Frábært verð!



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

TILKYNNINGAR

www.storhus.is      sími:  534-2000

Stutt í allar áttir - Hluti af mikilli sögu
VILTU EIGNAST HÓTELÍBÚÐ Í HJARTA KAUPMANNAHAFNAR?

Amager Boulevard

Am
agerbrogade

Chr. Havns Torv

Fyrstir koma fyrstir fá    -    hafið samband strax!

Með hótelíbúðum - „Business Apartments“ í hjarta Kaupmannahafn-
ar getur þú eignast þitt annað heimili í einni af stórborgum heims-
ins - fyrrverandi höfuðborg  Íslands!  Stutt er til allra helstu staða 
í Kaupmannahöfn - má þar nefna Tívolí, Ráðhússtorgið,  Strikið og 
Óperuna - allt í göngufæri.    Hótelíbúðirnar   eru  fullbúnar með 
sérhönnuðum innréttingum og húsgögnum ásamt öðrum hús-
búnaði.  Þannig að hægt er að bjóða, viðskiptavinum, félögum og 
vinum í góðan kvöldverð og öllum líður eins og heima hjá sér.  

Með kaupum á hótelíbúð eignast þú vinalegan og góðan stað þar 
sem þér líður vel og getur haft það huggulegt eins og þér hentar.  
Kostirnir eru ótvíræðir  hvort sem um vinnuferð eða skemmtiferð er 
að ræða.  Stutt er í bæinn - í staðinn fyrir  langa ferð í úthverfi.  Mót-
taka er á hótelinu þar sem hægt er að hittast.  Einnig er hægt að fá 
sér morgunmat á veitingastaðnum eða kaffibolla úti í sérhönnuðum 
fallegum garði. 
- Skráðu þig á kynningu 20. júní n.k. kl. 18:00  á storhus@storhus.is.

Kynning verður haldin á Grand Hotel, miðvikudaginn 
20. júní 2007, kl. 18:00.   Vinsamlegast skráið ykkur 

með símtali eða á netfangið storhus@storhus.is.

FASTEIGNASALA




