


Áhugaverð framtíðarstörf
í Hafnarfirði

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,
fyrir 27. júlí n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri sem
er sem vilja starfa hjá
traustu og góðu fyrir-
tæki til að sækja um.

Fyrir alla

Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum
Ábyrgðarsvið:

• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Tölvukunnátta æskileg
• Búa yfir heiðarleika og samviskusemi,
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund

Afgreiðslu- og sölumenn á timburlager
Ábyrgðasvið:

• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Almenn lagerstörf
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Lyftararéttindi væri kostur

  - starfsmaður verður að öðrum kosti sendur á lyftaranámskeið
• Búa yfir  þjónustulund og samskiptahæfni

Veislulist og Skútan
Óskum eftir að ráða í eftirtalin störf: 

Vanan matreiðslumann sem getur unnið sjálfstætt. Vaktavinna
mest dagvinna. Aðstoð í eldhús.vinnutími er frá kl. 8 - 4. 

Matreiðslunema. Vaktavinna mest dagvinna.
Umsóknir sendist á e.mail skutan@skutan.is eða 

hringið í s. 555 1810 Sigurpáll.

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Skráningarfulltrúi á skrifstofu
• Starfsmaður með reynslu í frárennslislögnum

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• 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
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Skólaritari 100% starf
• Forstöðumaður Dægradvalar
Kársnesskóli:
• Íþróttakennari
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Gangavörður/ræstir 100%
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
Salaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. – 4. bekk
• 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:
• Tónmenntakennari 100%
• Húsvörður
Vegna foreldraorlofa:
• Náttúrufr/Stærðfr. 8.–10. bekk 1.8.–15.11
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari yngsta stig
• Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Áhaldahús Kópavogs
• óskar eftir að ráða skráningarfulltrúa á

skrifstofu Áhaldahúss Kópavogs.

Starfssvið: Færsla og frágangur verkbók-
halds, öll almenn skrifstofustörf, síma-
varsla o.fl.

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og SfK.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.

Upplýsingar um starfið gefur Jóhannes 
Pétursson í síma 570-1660

og í Áhaldahúsi Kópavogs,
 Álalind 1.





SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Kristjánsson, deildarstjóri verslunardeildar í síma 440 1041.
 Vinsamlegast sækið um starfið á www.n1.is fyrir 23. júlí.

VERSLUNARSTJÓRI
Á AKRANESI

Hæfniskröfur:

Reynsla og þekking á verslun og þjónustu
Þekking á ofangreindum vörutegundum
Samskiptafærni
Þjónustulipurð

Helstu verkefni:

Daglegur rekstur stöðvarinnar
 Verkstjórn og eftirlit
 Starfsmannamál

Önnur tilfallandi störf í versluninni

N1 óskar eftir að ráða verslunarstjóra í nýja glæsilega verslun félagsins á Akranesi.
Megináhersla verslunarinnar er m.a. á bílavörur, mótorhjól og fylgihluti þeirra,
verkfæri og olíuvörur.
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::: SUMARSTARF

Birtíngur útgáfufélag

Starfslýsing:

Nánari upplýsingar
515 5500

ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is

Starf umferlis- og ADL kennara felst m.a. í:
• Endurhæfingu blindra og sjónskertra einstaklinga á öllum aldri

hvar sem er á landinu, sem getur náð til:
 o umferliskennslu – að rata og komast um með og án hjálpartækja
 o ADL, þjálfun í athöfnum daglega lífsins með og án hjálpartækja
 o ráðgjöf við starfsendurhæfingu
 o kennslu í blindraletri
 o sjónþjálfun, kennslu í notkun sjónhjálpartækja
 o kennslu í notkun sértæks hugbúnaðar
• Fræðslu og faglegri ráðgjöf um sjónskerðingu og afleiðingar hennar
• Aðgengisúttektum og ráðgjöf um bætt aðgengi
• Þátttöku í rannsóknum, þróun og uppbyggingu þekkingar og þjón-

ustu fyrir blinda og sjónskerta

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði kennslu, iðjuþjálfunar, sjúkraþjálfunar,

þroskaþjálfunar eða sambærilegs
• Mikil lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
• Áhugi á uppbyggingu þekkingar og þróun í málefnum blindra og

sjónskertra einstaklinga
• Góð færni í ritaðri og munnlegri ensku er skilyrði, færni í norður-

landamáli er kostur

Hefur þú áhuga á að skipta um 
starfsvettvang og sérhæfa þig í 
þjálfun blindra og sjónskertra í 

umferli og athöfnum daglegs lífs? 

Sjónstöð Íslands leitar eftir 

nokkrum umferlis- og ADL

kennurum til starfa. Þeir sem 

verða ráðnir en hafa ekki sér-

menntun á þessu sviði þurfa að 

vera tilbúnir að leggja stund á 

viðeigandi sérfræðinám, í átta 

mánuði frá september 2007, 

við St. Josephs School for the 

Visually Impaired á Írlandi (www.

stjosephsvi.ie/diploma.html).

Námið krefst viðveru í Dublin í 

fjögur skipti á tímabilinu, í fimm 

vikur í senn, en á milli þess og 

í framhaldi er störfum sinnt á 

Íslandi. Menntunarsjóður til 

blindrakennslu, stofnaður af 

Blindrafélaginu og Blindravina-

félaginu, mun greiða skólagjöldin 

fyrir þá sem fara í námið.

Nánari upplýsingar veitir Hrönn Pétursdóttir í síma 690 2700, en umsókn ásamt ýtarlegri
ferilskrá sendist til Sjónstöðvar Íslands, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík fyrir 30. júlí 2007.
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Helstu verkefni:

• Stjórnun útibúa á vestursvæði SPRON
• Áframhaldandi uppbygging útibúa vestursvæðis
• Samskipti við núverandi viðskiptavini og öflun nýrra viðskiptavina

úr hópi einstaklinga og fyrirtækja/félaga
• Markaðs- og sölustýring á svæðinu
• Stjórnun lánamála á svæðinu
• Þátttaka í stjórnunarteymi Spron sparisjóðs

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta, stjórnunar eða sambærilegt
• Reynsla af stjórnun skilyrði
• Reynsla/þekking á rekstri fyrirtækja
• Reynsla og/eða mikill áhugi á markaðs- og sölumálum skilyrði
• Reynsla af fjármálamarkaði æskileg
• Góð enskukunnátta æskileg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
• Frumkvæði, kraftur og leiðtogahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri SPRON sparisjóðs, 
í síma 550 1200 eða í tölvupósti, olafur@spron.is.

Umsóknir óskast sendar í tölvupósti, starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir  31. júlí nk.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi,
ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu.

Útibússtjóri á vestursvæði SPRON

SPRON óskar eftir að ráða kraftmikinn útibússtjóra á vestursvæði SPRON sparisjóðs.
Leitað er að metnaðargjörnum aðila með mikla fagþekkingu og mikið frumkvæði.
Útibú SPRON, sem tilheyra vestursvæði, eru á Skólavörðustíg og Borgartúni í Reykjavík
og Austurströnd á Seltjarnarnesi. Vestursvæði SPRON fellur undir sparisjóðssvið SPRON.
Útibússtjóri vestursvæðis er staðsettur á Skólavörðustígi.
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Vertu með frá byrjun
Við leitum að kraftmiklu og hressu fólki 
sem vill takast á við áskorun í starfi.
Starfið felur í sér að veita viðskiptavinum
NOVA ráðgjöf í tengslum við hina nýju
3G þjónustu fyrirtækisins. 

Við leggjum áherslu á gott og 
skemmtilegt starfsumhverfi hjá nýju 
og spennandi fyrirtæki.

NOVA er nýtt 3G félag sem mun bjóða
nýja tegund farsíma- og netþjónustu
síðar á þessu ári. 3G mun breyta með
hvaða hætti fólk á í samskiptum, miðlar
upplýsingum og afþreyingu. 

Vilt þú takast á við nýja og skemmtilega
hluti að loknu sumarfríi og ganga til liðs
við NOVA?

NOVA · Sætúni 8 · 105 Reykjavík · Sími 517 6660 · nova.is

Verslanir

NOVA leitar að öflugum sölu- 
og þjónusturáðgjöfum í verslanir.

Hæfniskröfur

Lífsgleði og jákvætt viðhorf. 
Góð tölvukunnátta.
Stúdentspróf eða sambærileg menntun.

Nánari upplýsingar á nova.is

Sölu- og þjónustuver

NOVA leitar að öflugum sölu- og 
þjónusturáðgjöfum í sölu- og þjónustuver.

Vinnutími

Unnið er á vöktum.
Í boði er fullt starf og hlutastarf.

Nýir starfsmenn munu fá yfirgripsmikla þjálfun 
áður en þeir hefja störf.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum
um menntun og fyrri störf á netfangið
nova@nova.is fyrir 1. ágúst nk. Gætt verður 
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir.



- vi› rá›um

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

Starfsma›ur í útgáfu- og kynningarmálum

firóunarsamvinnustofnun óskar eftir a› rá›a starfsmann
til a› sinna útgáfu- og kynningarmálum.

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau lönd
flar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu og
reynslu.

www.iceida.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 30. júlí nk.

Nánari uppl‡singar veita Albert
Arnarson og Elísabet Sverrisdóttir,
rá›gjafar hjá Hagvangi.

Netföng: albert@hagvangur.is og
elisabet@hagvangur.is

Leita› er a› metna›arfullum, háskólamenntu›um einstaklingi me› flekkingu á flróunarmálum.
Starfsma›urinn ver›ur a› geta s‡nt frumkvæ›i og sjálfstæ›i í vinnubrög›um, hafa reynslu á flessu
svi›i og eiga au›velt me› mannleg samskipti.

Starfi› felst í flví a› vinna a› verkefnum á svi›i útgáfu, kynningar, vefs og fræ›slu í samstarfi vi›
útgáfu- og kynningarstjóra og a›ra starfsmenn á a›alskrifstofu fiSSÍ í Reykjavík.

Kröfur um menntun og reynslu:
Háskólamenntun er skilyr›i – t.d. í íslensku e›a flróunarmálum
Afbur›agó› íslensku- og enskukunnátta
Starfsreynsla á svi›i útgáfu er mikilvæg
Reynsla af grafískri hönnun og/e›a vefsí›uger› er mikilvæg

A›rar hæfniskröfur:
Skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og samstarfshæfni
Nákvæmni í vinnubrög›um
Kunnátta í portúgölsku e›a spænsku er kostur
Gó› tölvukunnátta

Óskað er eftir umsóknum áhugasamra aðila til þátttöku í þróunarverkefni um vatna-
garð í Úlfarsárdal, ásamt því að koma að fjármögnun, framkvæmdum og rekstri við-
komandi mannvirkja.

Í vatnagarðinum er gert ráð fyrir almenningssundlaug, þar sem er aðstaða fyrir skóla-
sund, sund eldri borgara, ungbarnasund o.fl. Þá er gert ráð fyrir aðstöðu til leikja fyrir 
börn og unglinga, hvíld og afslöppun ásamt aðstöðu fyrir fjölskyldur til að dvelja 
saman í vatnagarði utan- sem innandyra.

Forvalsgögn fást í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 
17. júlí. Skil á umsóknum: 27. ágúst 2007, kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.

12015

Nánari upplýsingar er að finna á: www.reykjavik.is/utbod Reykjavíkurborg

Þróunarverkefni um vatnagarð í ÚlfarsárdalÞÞróóunarverkefni um vatnagarð í Úlfars

FORVAL
ÞRÓUNAR- OG
HUGMYNDASAMKEPPNI
F.h.: ÍTR og Framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar
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IKEA býður upp á fjölbreytt og lifandi starfsumhverfi.  Starfsfólki gefst 
tækifæri til að vaxa í starfi, axla ábyrgð og vera mikilvægur hlekkur í 

kraftmiklu og ört vaxandi fyrirtæki. 

Umsóknum má skila á þjónustuborð IKEA eða fylla út umsóknarform á 
www.IKEA.is  Nánari fyrirspurnir skal senda á netfangið fjola@ikea.is

Setur þú öryggið
á oddinn?

Við erum að leita að einstaklingi sem er 25 ára eða 
eldri til að sinna starfi í öryggisdeild. Við hvetjum 
eindregið konur jafnt sem karla til að sækja um 
neðangreint starf.

Helstu verkefni:
 ● Eftirlit með öryggi starfsmanna
 ● Framfylgni á ákvæðum vinnuverndarlöggjafar
 ● Eftirlit með öryggiskerfum
 ● Vinnsla á upplýsingum úr hússtjórnarkerfi
 ● Skýrslugerð vegna slysa og atburða sem upp   
  kunna að koma
 ● Almenn öryggisgæsla(vöruvernd, rýrnunareftirlit)

Hæfniskröfur:
 ● Tæknileg þekking
 ● Góðir samskiptahæfileikar
 ● Góð þjónustulund
 ● Sjálfstæð vinnubrögð
 ● Heiðarleiki og áreiðanleiki
 ● Stundvísi
 ● Þekking á skyndihjálp er kostur
 ● Reynsla af öryggisstörfum er kostur

Um fullt starf er að ræða þar sem unnið er á vöktum.
Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2007.

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. óskar fyrir hönd Háskólans 
í Reykjavík hér með eftir tilboðum í verkið: 
Háskólinn í Reykjavík – Jarðvinna

Verkið felst í því að grafa fyrir nýbyggingu Háskólans og endurfylla að 
hluta með burðarhæfum fyllingum undir nýbyggingu.

Helstu magntölur eru:
Gröftur  59.000 m3

Fyllingar 15.000 m3

Verkinu skal skilað í áföngum og vera að fullu lokið 15. maí 2008. 
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu VGK Hönnunar hf., Grensásvegi 1, 
Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 17. júlí 2007 kl 14.00.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu VGK Hönnunar hf., fimmtudaginn 
2. ágúst 2007 kl. 11.00. 

ÚTBOÐ – JARÐVINNA



Kórstjóri Kvennakórs Hafnarfjarðar

Kvennakór Hafnarfjarðar er að hefja sitt 13. starfsár og
eru mörg spennandi verkefni framundan.  Kórinn óskar 
eftir kórstjóra til starfa fyrir komandi starfsár.
Æskilegt er að umsækjendur hafi  menntun á sviði 
kórstjórnar og/eða söngmenntun.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af kórstjórn.

Umsóknir sendist til:
Kvennakór Hafnarfjarðar
c/o Helga Sveinsdóttir
Klukkubergi 18
221 Hafnarfjörður
helgamr@simnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2007
Upplýsingar um starfið veitir
Helga Sveinsdóttir í síma 897-4821



MENNINGARFULLTRÚI
Menningarfulltrúi Vestfjarða
Menningarráð Vestfjarða auglýsir starf menningarfulltrúa 
Vestfjarða. Um er að ræða fullt starf sem komið er á fót í kjölfar 
nýgerðs menningarsamnings á milli menntamálaráðuneytisins, 
samgönguráðuneytisins og sveitarfélaga á Vestfjörðum.

Starfssvið:
“ Dagleg umsýsla fyrir Menningarráð Vestfjarða.
“ Þróunarstarf í menningarmálum á Vestfjörðum.
“ Fagleg ráðgjöf og verkefnastjórnun.

ing samstarfs á sviði menningarmála.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 .

leikar.
leikar í mannlegum samskiptum.

 .
“ Góð tölvu- og tungumálakunnátta.

Við leitum að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi 
sem á auðvelt með samskipti við fólk, er vanur sjálfstæðum 
vinnubrögðum og frumkvæði í störfum.

Vinnutími nu fylgja 
töluverð ferðalög. Skilyrði er að viðkomandi starfsmaður verði 
búsettur á Ve  ð
störf 1. september 2007.

Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga BHM. 

Umsóknir sendist til Menningarráðs Vestfjarða fyrir 20. júlí nk. 
Menningarráðið áskilur sér rétt til að framlengja umsóknar-
frestinn, ef nauðsyn krefur.

Upplýsingar veita formaður menningaráðs Gunnar Hallsson í 
síma 696 7316, netfang: gunnarhalls@simnet.is og Fjórðungs-
samband V rðinga í síma 450 3001, netfang: 
skrifstofa@fjordungssamband.is.

Háfell getur tekist á við öll stór sem smá jarðvinnuverkefni 
og hefur leyst af hendi krefjandi tæknileg verkefni. Fyrirtækið 
býr yfir víðtækri reynslu í mannvirkjagerð og hefur á að skipa 
mikilli þekkingu, öflugum mannafla og nýlegum tækjakosti.
 Með stærstu vegagerðaverkefnum á Íslandi sem Háfell hefur 
tekið að sér eru gerð Reykjanesbrautar, færsla Hringbrautar í 
Reykjavík og færsla Sæbrautar í Reykjavík auk ýmissa annarra 
stórra vegagerðarverkefna víða um land. Stærsta verkefni
Háfells hingað til er án efa gerð Héðinsfjarðarganga í samvinnu 
við Metrostav fyrir Vegagerðina.

Háfell hefur vaxið jafnt og þétt frá upphafi og með auknum 
umsvifum hefur starfsmönnum fjölgað. Háfell hefur yfir að ráða 
mjög hæfu starfsfólki á öllum sviðum sem býr yfir mikilli 
þekkingu ásamt áralangri reynslu til þess að mæta kröfum 
verkkaupa á öllum sviðum. Höfuðstöðvar Háfells eru í 
Skeifunni 11 og verkstæði er að Krókhálsi 12 í Reykjavík.

Óskum eftir að ráða:

BÍLSTJÓRA
VÉLAMENN
LAGNAMENN

Greitt samkvæmt mælingu. 
Góðir tekjumöguleikar fyrir samhenta 
og kraftmikla menn.

VERKAMENN
Umsóknir skulu fylltar út á heimasíðu 
félagsins www.hafell.is . Nánari upplýsingum 
má koma í tölvupósti hafell@hafell.is eða á 
skrifstofu Háfells í Skeifunni 11.

Vegna góðrar verkefnastöðu okkar og margra stórra verkefna framundan 
vantar okkur öflugan og góðan mannskap sem vill vinna hjá öflugu og 
traustu fyrirtæki á góðum launum.

Háfell - Skeifunni 11 - 108 Reykjavík - Sími 575 9500 – Fax: 575 9520



Leiðtogi á verkstæði

TMH Iceland ehf. leitar að traustum einstaklingi til að leiða
uppbyggingu og starfsemi þjónustuverkstæðis fyrirtækisins.

Starfssvið:
· Leiðtogi á þjónustuverkstæði
· Viðgerðir á verkstæði og hjá 

viðskiptavinum
· Standsetning nýrra tækja

Hæfniskröfur:
· Reynsla af lyftaraviðgerðum
· Góð almenn tölvuþekking
· Góð enskukunnátta
· Mikil þjónustulund
· Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið bjarni.kristjansson@toyota.is

eða í pósti til TMH ehf., Vesturvör 30b, 200 Kópavogur. 

Nánari upplýsingar veitir Bjarni H. Kristjánsson, framkvæmdastjóri, í síma 894-6066. 

Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2007.

Um framtíðarstarf er að ræða
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Bifreiðastjórar
Vegna mikillar vinnu vantar okkur 

bifreiðastjóra með rútupróf til vinnu í sumar,
fjölbreyt verkefni, mikil vinna og góðir bílar

Umsóknir berist með tölvupósti til: atvinna@grayline.is.
Nánari upplýsingar í síma 660 1303.
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Félagsþjónusta
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Seltjarnarnesbær – félagsþjónusta
Mýrarhúsaskóla eldri við Nesveg

Deildarstjóri í
öldrunarþjónustu
Laust er til umsóknar starf deildarstjóra
í öldrunarþjónustu.

Starfssvið deildarstjóra er að leggja mat á þörf
aldraðra fyrir ýmsa þætti öldrunarþjónustu, svo
sem heimaþjónustu, ferðaþjónustu, þörf fyrir vistun,
o. fl. Hafa umsjón með og stýra félagslegri heima-
þjónustu og skipuleggja starfsmannahald hennar.
Veita öldruðum ráðgjöf og upplýsingar varðandi
réttindi þeirra og þá þjónustu sem unnt er að veita.
Leitað er að starfsmanni með menntun, þekkingu
og reynslu á sviði öldrunarþjónustu. Gerð er krafa
um skipulögð vinnubrögð, nákvæmni, tölvukunnáttu
og frumkvæði. Ráðið verður í starfið frá haustinu.
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst n. k. Umsóknir
berist til Seltjarnarnesbæjar, félagsþjónustu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Snorri Aðalsteinsson félagsmálastóri



Áhugaverð framtíðarstörf
hjá Húsasmiðjunni

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,
fyrir 27. júlí n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri sem
er sem vilja starfa hjá
traustu og góðu fyrir-
tæki til að sækja um.

Fyrir alla Timburlager í Súðarvogi
• Leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingum til
afgreiðslu- og lagerstarfa sem fyrst

Hæfniskröfur:
- Lyftarapróf æskilegt en þeir sem ekki hafa réttindi verða sendir á lyftaranámskeið

Trésmíðaverkstæði Súðarvogi
• Viljum ráða trésmið eða laghentan einstakling vanan
trésmíðavinnu til framtíðarstarfa

- Til greina kemur að ráða iðnnema

Verslun Skútuvogi
• Starfsmenn til kassaafgreiðslu og aðstoða í deildum

• Sölu- og afgreiðslumann í hreinlætistækja- og gólfefnadeild
- Einhver þekking á byggingarefnum æskileg og reynsla af sölumennsku væri kostur

• Starfsmann í málningardeild
- Reynsla úr sambærilegu starfi eða þekking á málningarefnum væri kostur

• Starfsmann í lyklasmíði og afgreiðslu í deildum
- Leitum að einstaklingi sem er handlaginn og þjónustulundaður

Hlutastörf og helgarvinna
• Kaffi Garður:

- Leitum að þjónustulunduðum og duglegum starfsmanni í helgarvinnu

• Íhlaupa- og hlutastörf  í verslun Húsasmiðjunnar og Blómavals
- Leitum að starfsmönnum sem eru tilbúnir til að taka að sér starf frá 16:00 - 21:00 
eða 18:00 - 21:00 nokkra daga í viku og jafnvel einhverja helgarvinnu.
Um helgar er unnið á laugardögum frá 16:00 - 21:00  og á sunnudögum
frá 13:00 - 21:00

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um 

100 námskeið á ári og
námsvísir er gefinn út vor

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfs-
mannafélag sem sér m.a.

um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna.

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfs-
mönnum gó› kjör.

Óskum eftir að ráða áhugasama og þjónustu-
lundaða einstaklinga í eftirtalin störf

Vélamenn óskast til vinnu við gatna- og 
vegagerð á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar gefur Halldór í síma 821 1230

Vélamenn



HÚSASMIÐIR
Óskum eftir að ráða 2 húsasmiði sem fyrst

Upplýsingar í símum: 898 4239 eða 892 3446

Gissur og Pálmi ehf





Árbæjarapótek
Vantar starfsmann í almenna afgreiðslu. Um er að ræða 100% starf.

Reynsla æskileg svo og tölvukunnátta.
Upplýsingar gefur Kristján í síma 567-4200 milli  kl. 9 og 18

Einnig er hægt að senda umsóknir á tölvupóstfangið
arbapotek@internet.is

Vélamenn og
bílstjórar

Suðurverk hf óskar eftir að ráða
vélamenn og  bílstjóra. 

Upplýsingar veittar í síma 892-0067. 
Umsóknir berist skrifstofu

Drangahrauni 7 eða á heimasíðu 
www.sudurverk.is

ARKITEKTAR, BYGGINGAFRÆÐINGAR OG 
TÆKNITEIKNARAR ÓSKAST TIL STARFA

ARKITEKTAR OG 
BYGGINGAFRÆÐINGAR
Við leitum að arkitektum og byggingafræðingum 
til starfa við almenna hönnun.  Jafnframt þurfa 
þeir að geta starfað sjálfstætt og stýrt verkefnum 
fyrir hönd fyrirtækisins.

TÆKNITEIKNARAR
Leitum að tækniteiknurum til að sinna almennum 
hönnunar- og teiknistörfum.

Áhugasamir hafi samband við Helgu 
Benediktsdóttur framkvæmdastjóra í 
síma 562 5020 eða 821 5024 og á net-
fanginu  helga@arkitektur.i s

Fullum trúnaði heitið í meðferð umsókna. 
Öllum umsóknum svarað.

Vegna aukinna verkefna leitar arkitektur.is að ö  ugu og framsæknu fólki í hönnunarhópinn.

www. ark itekt ur. i sHverfisgata 26
101 Reykjavík
Sími: 562 5020     

Kaupangur v. Mýrarveg
600 Akureyri
Sími: 462 6727     

Víkurbraut 13
230 Reykjanesbæ
Sími: 421 5020

Nánar á
http://www.apple.is/atvinna/

Starfssvið
Sala og ráðgjöf á Apple vörum í verslun.

Menntunar og hæfniskröfur
·  Framúrskarandi þjónustulund.
·  Þekking og áhugi á Apple vörum.
·  Reynsla af verslunarstörfum.
·  Söluhæfileikar.
·  Frumkvæði, áreiðanleiki og jákvætt viðmót.
·  Góð framkoma og hæfileiki til að starfa í samhentum hópi.

Umsóknarfrestur
er til og með 25. júlí 2007. 
Aldurstakmark eru 18 ár.
Apple IMC er reyklaus vinnustaður.

Apple IMC er skemmtilegur 
vinnustaður þar sem fram fer 
innflutningur, sala og þjónusta 
á vörum frá Apple. Uppgangur 
Apple á heimsvísu hefur vart 
farið framhjá þér og nú gefst 
þér einstakt tækifæri til að slást 
í góðan hóp á vinnustað sem 
iðar af lífi.

Sölumaður í Apple-verslun
Apple IMC leitar að kraftmiklum, þjónustulunduðum og snyrtilegum starfsmanni 
sem hefur ánægju af mannlegum samskiptum.

Vinnugleði

Apple IMC
Humac ehf.

apple.is
534 3400
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