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Ef þú hefur áhuga á viðskiptum, hefur 
frumkvæði og átt gott með að vinna með 
öðrum þá viljum við heyra í þér. Hafðu 
sambandi við Andrés Guðmundsson í síma 
545 6077 eða á netfanginu starf@kpmg.is.

www.kpmg.is/starf

Langar þig að...
starfa með hópi sérfræðinga

vinna með skemmtilegu fólki

auka þekkingu þína og hæfni

kynnast starfsemi fjölda fyrirtækja

vinna í sveigjanlegu vinnuumhverfi

Verðandi
endurskoðendur
og starfsfólk í 
reikningshaldi
Langar þig að breyta til?

Skólaskrifstofa
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Leikskólar Seltjarnarness

Í leikskólum Seltjarnarness:
• er rekið metnaðarfullt uppeldis- og kennslustarf
• eru listgreinakennarar í listaskála
• eru tónmenntakennarar í tónlist
• eru verkefnisstjórar í tölvum
• er íþróttakennsla í íþróttahúsi bæjarins
• er öflug sérkennsla
• eru unnin þróunarverkefni í umhverfismennt

og útikennslu og í SMT skólafærni
• eru góð leikföng og kennsluefni
• eru tölvur fyrir börnin á eldri deildum.

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við
Félag leikskólakennara og Starfsmannafélag Seltjarnarness.

Sérstök athygli er vakin á því að Seltjarnarnesbær
nýtir heimild kjarasamnings til greiðslu tímabundinna
viðbótarlauna.

Lausar stöður í leikskólunum
Mánabrekku og Sólbrekku

Spennandi störf og mikil gróska í leikskólastarfinu á Nesinu

Nánari upplýsingar veita:
Guðbjörg Jónsdóttir leikskólastjóri Mánabrekku
í síma: 5959281og netfang: gudbjorgjo@seltjarnarnes.is.
Soffía Guðmundsdóttir leikskólastjóri Sólbrekku
í síma: 59595291 og netfang: soffia@seltjarnarnes.is.
Hrafnhildur Sigurðardóttir leikskólafulltrúi
í síma: 59595109 og netfang: hrafnhildur@seltjarnarnes.is

Kynnið ykkur leikskólana á heimasíðum þeirra:
www.seltjarnarnes.is/manabrekka og
www.seltjarnarnes.is/solbrekka

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is
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– Mest lesið







Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteins-

dóttur hjá Capacent, í síma 540 7117 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Krefjandi sérfræðistarf í álveri
Dagleg skipulagning málmvinnslu og útflutnings
Við leitum að öflugum einstaklingi til að skipuleggja 
daglega framleiðslu og útflutning afurða í málmvinnslu- 
ferli Fjarðaáls. Rúmlega 100 manns munu starfa í málm-
vinnsluferlinu. Steypuskáli álversins við Reyðarfjörð 
verður meðal þeirra fullkomnustu í heiminum.

Helstu verkþættir:
• Móttaka og afgreiðsla sölupantana ásamt viðeigandi
  samskiptum við söluskriftstofu Alcoa í Madríd. Unnið 
 er í alþjóðlegu tölvukerfi sem er sameiginlegt fyrir
  verksmiðjur Alcoa.
• Dagleg skipulagning áltöku og málmvinnslu með það
 í huga að hámarka verðmætasköpun í samræmi við 
 óskir viðskiptavina. Unnið er í töflukerfi nefndu ACES.
• Skipulagning útflutnings. Starfsmaður þarf að eiga náin
  samskipti við Eimskipafélag Íslands sem annast afurða-
 lager og útskipun fyrir Fjarðaál.
• Þátttaka í stefnumótun, áætlanagerð, ferlaþróun og þjálfun
  starfsmanna.

Umsóknarfrestur til 2. september.

Málmblöndun fer fram í fjórum 100 tonna ofnum og fram-
leiðslan verður um 940 tonn á sólarhring af hleifum, 
T-börrum, kubbum og vírum. Afurðirnar eru fluttar út til 
Evrópu og Norður-Ameríku í gegnum alþjóðlegt sölukerfi 
Alcoa.

Kröfur um menntun og hæfni:
• Verkfræði, viðskiptafræði, iðnfræði, rekstrarfræði eða annað
 framleiðslutengt nám. 
• Góð tölvukunnátta og þekking á helstu forritum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, í rit- og talmáli. 
• Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Sjálfstæði, frumkvæði, jákvæðni og vilji til að takast á við 
 fjölbreytt og krefjandi verkefni.
• Hæfni til að vinna í teymum og samkvæmt verkferlum. 
• Samskipta- og leiðsagnarhæfileikar.

Kröfur um reynslu: 
• Sambærileg störf þar sem reynt hefur á frumkvæði, nákvæmni 
 og þjónustulund. 

Daglegur rekstur verslunar • Starfsmannastjórnun 
• Tilboðsgerð og sala til viðskiptavina • Ábyrgð á 
vöruúrvali og vöruframsetningu

Menntun eða reynsla á sviði rekstar- og/eða stjórnunar •  Reynsla af 
verslunarstjórnun • Iðnmenntun eða þekking á byggingavörumarkaði er
kostur • Jákvætt viðmót og þjónustulipurð • Góð hæfni í mannlegum 
samskiptum • Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri í starfi GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

VERSLUNARSTJÓRI
BYKO - AKRANES

Nánari upplýsingar veita:

Elfa, starfsþróunarstjóri BYKO hf, 

í símum 5154161 og 8214161 

og með tölvupósti, elfa@byko.is

Umsóknir berist fyrir mánudaginn

27. ágúst til BYKO - Elfu B. 

Hreinsdóttur, Skemmuvegi 2, 

200 Kópavogi eða með tölvupósti 

elfa@byko.is

STARFSSVIÐ VERSLUNARSTJÓRA MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR



Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteins-

dóttur hjá Capacent, í síma 540 7117 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Hvað gerir Fjarðaál að góðum vinnustað 
fyrir metnaðarfulla raf- og véliðnaðarmenn?
Fjölbreytt tækifæri á spennandi vinnustað
Í hátæknivæddu álveri Fjarðaáls starfar metnaðarfullur hópur
tæknimenntaðra sérfræðinga. Takmark Fjarðaáls er að verða
í fremstu röð á heimsvísu í meðferð og viðhaldi tækja. Allir 
starfsmenn fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika
tækjanna og viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt
ástand þeirra. Iðnaðarmenn vinna í teymum og verkefnin eru
fjölbreytt. Áhersla er lögð á frumkvæði og stöðugar endur- 
bætur. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

Góð laun fyrir vaktavinnu eða dagvinnu
Í boði eru vakta- og dagvinnustörf fyrir raf- og véliðnaðarmenn.
Góðir möguleikar eru á aukavinnu og viðbótartekjum fyrir þá
sem þess óska.

Öryggi og velferð starfsmanna ávallt í fyrirrúmi
Allt vinnufyrirkomulag miðast við að koma alfarið í veg fyrir vinnutengd 
slys og óþægindi. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og 
nuddari heimsækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn Fjarðaáls 
hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til 
læknisþjónustu og ráðgjafar á ýmsum sviðum. Starfsmenn fá hollar og
góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fjarðaál greiðir hverjum starfs-
manni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk árlega og leigir íþróttatíma í Fjarða-
byggðarhöllinni. Boðið er upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði,
Norðfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. Fyrirtækið útvegar
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu.

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 launa-
seðlinum 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 flugmiða með Flugfélagi Íslands á hagstæðum 
kjörum.

Vaktavinna Dagvinna

15 tólf tíma vaktir 40 stunda
í mánuði vinnuvika

Heildarárslaun 5,4 milljónir kr. 3,6 milljónir kr.

Mánaðarlaun 450 þúsund kr. 303 þúsund kr.

Meðaltímakaup 2.500 kr. 1.700 kr.

Laun útlærðra iðnaðar-
manna miðað við 15% 

árangursávinning

Framtíðartækifæri fyrir iðnaðarmenn 
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Laus störf hjá Marel

www.marelfoodsystems.com

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst.  Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel,
www.marel.is. Nánari upplýsingar veitir Hörður Valgeirsson, framleiðslustýringu, 
í síma 563 8000, hordurv@marel.is.

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems 
sem er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi

í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og 
lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu 
starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 heimsálfum, 

þar af um 370 manns á Íslandi

Hvernig vinnum við í framleiðslu Marel?

Í framleiðslu Marel ehf er unnið í sellum eða 
litlum, sjálfstæðum liðum. Sellan ber ábyrgð á  
að uppfylla kröfur og væntingar viðskiptavina 
um gæðavöru, pökkun og útskipun búnaðar á 

afhendingardegi. Í sellunni er lögð er áhersla á að 
fólk vinni sjálfstætt og að því sé treyst fyrir sínu 

vinnusviði. Góð samvinna og liðsandi skipta miklu 
máli.  Við leggjum einnig áherslu á símenntun.

Hvað segir starfsfólkið? 

„Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu”

Snyrtilegt og öruggt
Gott mötuneyti
Barnaherbergi

„Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið”

Heilsuvernd í fyrirrúmi og íþróttastyrkir
Tveir íþróttasalir, tækjasalur, Boot Camp, skvass, 
hlaupahópur og yoga

„Góður starfsandi og góðir vinnufélagar”

Virkt félagslíf
Öflugt starfsmannafélag 
Þrjú sumarhús

„Manni er treyst til að gera hlutina”

Sjálfstæð vinnubrögð  
Fjölbreytt verkefni 
Sveigjanleiki í vinnutíma

Okkur vantar starfsfólk í framleiðslu:

Laghent fólk
Við leitum að fólki sem er laghent og tilbúið að læra. Um er að ræða störf í 
snyrtilegu starfsumhverfi við samsetningu á tækjum og búnaði. Við veitum 
góða þjálfun og leitum að áhugasömum einstaklingum sem vilja vinna á 
fjölbreyttum og góðum vinnustað.

Rafvirkjar
Rafvirkjar sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnum við frágang rafbúnaðar 
fyrir framleiðsluvörur Marel. Þeir sjá einnig um stillingu og prófun tækja og 
búnaðar.

Málmiðnaðarmenn
Málmiðnaðarmenn vinna við smíði úr ryðfríu stáli, samsetningu og frágang 
tækja og búnaðar. Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum málm -
iðnaðarmönnum og veitum þjálfun í smíði samkvæmt gæðakröfum Marel.

Störfin henta jafnt konum sem körlum.



Ráðgjafa- og þjónustuver
á sölu- og markaðssviði Landsbankans

Nánari upplýsingar veita Lilja Birgisdóttir deildarstjóri
í ráðgjafa- og þjónustuveri í síma 410 7187
og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum
á www.landsbanki.is fyrir 28. ágúst nk.

Starfssvið:

• Ráðgjöf á sviði einstaklingsþjónustu

• Öll almenn þjónusta við viðskiptavini bankans

• Upplýsingagjöf um verðbréfa- og lífeyrisvörur bankans

• Frumkvæði að því að bjóða viðskiptavinum vörur 

og þjónustu bankans

• Ýmis önnur verkefni sem tilheyra þjónustu við einstaklinga

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og metnaður til að ná árangri

• Þjónustulund og vilji til að uppfylla þarfir viðskiptavina

• Nákvæmni og geta til að starfa undir álagi

• Háskólamenntun og/eða reynsla af bankastörfum er kostur

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

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

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.

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.   
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Vegna aukinna umsvifa í einstaklingsviðskiptum leitum við að metnaðarfullu og árangursdrifnu starfsfólki í ráðgjafa- og
þjónustuver bankans. Í boði er tækifæri til að taka þátt í spennandi uppbyggingarstarfi deildarinnar sem staðsett er í 
höfuðstöðvum bankans í Austurstræti.

Helstu verkefni deildarinnar lúta að þjónustu við viðskiptavini sem eiga viðskipti sín í gegnum síma. Leitað er að
einstaklingum í fullt starf með möguleika á sveigjanlegum vinnutíma en ráðgjafa- og þjónustuverið er opið kl. 8:00 – 21:00
virka daga og kl. 11:00 – 16:00 laugardaga.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Bjarnason, framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs.

Umsóknir óskast sendar til Ástu H. Bragadóttur, starfsmannastjóra Íbúðalánasjóðs á netfangið astab@ils.is 
eða í bréfpósti í Borgartún 21, 105 Reykjavík, merkt starfsmannastjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 2. september næstkomandi.

• Framfylgir fjár- og áhættustýringarstefnu sjóðsins

• Tekur ákvarðanir um lausafjárstýringu og útboð

• Á samskipti og semur við innlenda og erlenda   
      aðila á fjármálamarkaði

• Annast daglega stjórnun sviðsins

• Háskólamenntun á sviði viðskipta, hagfræði 
     og/eða verkfræði

• Þekking og reynsla af störfum á fjármálamarkaði
     er skilyrði

• Öguð vinnubrögð og metnaður til að sýna árangur
     í starfi

• Lipurð í samskiptum og gott sjálfstraust

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sviðsstjóra fjármálasviðs.
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Upplýsingatæknisvið-rekstur

Starfssvið:

•  Þjónusta við starfsmenn vegna daglegrar

notkunar tölvubúnaðs

•  Uppsetning forrita á útstöðvum

•  Dagleg umsjón verkefna í notendaþjónustu

•  Greining rekstrarvandamála á útstöðvum

Notendaþjónusta

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Mjög góð almenn tölvukunnátta, menntun á sviði upplýsingatækni er kostur

•  Fagleg og öguð vinnubrögð – þjónustulund, umburðarlyndi og þolinmæði

• Reynsla úr rekstrarumhverfi banka er æskileg sem og góð tungumálakunnátta

Starfssvið:

•  Daglegur rekstur Oracle og MS SQL gagnagrunna

•  Þjónusta við þróunardeildir varðandi rekstrarum-

hverfi gagnagrunna

•  Tryggja aðgengi og vöktun gagnagrunna 

í 24x7 rekstrarumhverfi

•  Aðkoma að almennri þróun rekstrarumhverfis

Rekstur gagnagrunna

Hæfniskröfur og eiginleikar:

•  Mjög góð þekking og reynsla af rekstri Oracle og SQL Server,

tuning/optimizing og monitoring

•  Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Starfssvið:

•  Daglegur rekstur miðlaraumhverfis og gagnageymslna

•  Þjónusta við þróunardeildir vegna rekstrarumhverfis

•  Tryggja aðgengi og vöktun kerfa í 24x7 rekstrarumhverfi

•  Aðkoma að almennri þróun rekstrarumhverfis

Rekstur miðlara, gagnageymslna, net- og fjarskiptabúnaðar

Hæfniskröfur og eiginleikar:

•  Haldgóð reynsla af rekstri flókinna upplýsingatæknikerfa

•  Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

•  Þekking og reynsla af einu eða fleiru af eftirtöldu:  Windows Server, AIX,

SAN, WM Ware, Exchange, Share Point, Biz Talk, SMS, Cisco netbúnaður,

öryggismál netumhverfis

Starfssvið:

•  Þátttaka í uppbyggingu og þróun markvissra ferla 

til að meðhöndla rekstrarfrávik, vandamál og breytingar

• Vinna að úrlausnum samkvæmt ofangreindum ferlum

Hæfniskröfur og eiginleikar:

•  Þekking og reynsla af rekstrarumhverfi flókinna tölvukerfa

•  Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

•  Þekking og reynsla af einu eða fleiru af eftirtöldu: 

Service Management/ITIL (Configuration-, incident-, problem- 

og change management), öryggismál almennt (ISO 17700/27001)

Innri þjónustur og ferlar

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

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

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.

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.   

Vegna sívaxandi umsvifa óskum við eftir metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingum til liðs við okkur í rekstrardeild
upplýsingatæknisviðs Landsbankans. Helstu verkefni deildarinnar lúta m.a. að uppbyggingu á erlendri starfsemi og
endurbótum á ferlum og rekstrarumhverfi, í samræmi við alþjóðlega staðla.

Við leggjum áherslu á að hafa í okkar röðum framúrskarandi starfsfólk og viðhalda kunnáttu þess og færni, skapa og
viðhalda þannig rekstrarumhverfi af hæsta gæðaflokki. Lögð er áhersla á frumkvæði og árangur sem og starfsumhverfi
sem einkennist af frábærum starfsanda og ánægju í starfi.

Nánari upplýsingar veita Ragnar Sævarsson forstöðumaður á upplýsingatæknisviði í síma 410 6577
eða með því að senda tölvupóst á ragnar.saevarsson@landsbanki.is
og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum
á www.landsbanki.is fyrir 28. ágúst nk.



Vi›töl munu fara fram í Reykjavík og á Akureyri.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 27. ágúst nk.
Uppl‡singar veita Albert Arnarson og Arna Pálsdóttir.
Netföng: albert@hagvangur.is og arna@hagvangur.is

Ney›arver›ir annast símsvörun í ney›arnúmerinu 112. fieir annast einnig símsvörun
í ney›arnúmerum fyrir ‡msa fljónustua›ila. Unni› er á vöktum í sveigjanlegu
vaktakerfi. Störf ney›arvar›a henta jafnt konum sem körlum.

Hæfniskröfur
Umsækjendur flurfa a› hafa:

stúdentspróf e›a sambærilega menntun, háskólamenntun er æskileg
gó›a almenna tölvukunnáttu og gó›an innsláttarhra›a
gó›a enskukunnáttu, tala› og skrifa› mál
gó›an skilning á dönsku e›a ö›ru Nor›urlandamáli
almenna flekkingu á landinu
hreint sakavottor›

Persónulegir eiginleikar
Umsækjendur flurfa a›:

eiga gott me› a› halda einbeitingu undir álagi
hafa frumkvæ›i, sjálfstæ›i og áræ›ni í starfi
hafa gó›a samstarfshæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum
hafa gó›a greiningarhæfni
hafa fljónustulund og sveigjanleika
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- vi› rá›um

Ney›arver›ir
Reykjavík og Akureyri

Ney›arlínan óskar eftir a› rá›a ney›arver›i til starfa
í Reykjavík og á Akureyri.

Ney›arlínan var stofnu› ári› 1995.
fiar vinna 35 starfsmenn sem hafa
allir hloti› mikla fljálfun og sérhæf-
ingu. Í samanbur›i vi› önnur lönd
er Ney›arlínan í fremstu rö› á svi›i
ney›arsímsvörunar og fljónustu.

Í bo›i er krefjandi og ábyrg›armiki›
starf í traustu vinnuumhverfi.

www.112.is
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- vi› rá›um

Fjármálastjóri

Öflugt byggingarfyrirtæki á höfu›borgarsvæ›inu
óskar eftir fjármálastjóra.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 28. ágúst nk.

Uppl‡singar veita
Rannveig J. Haraldsdóttir
og Inga S. Arnardóttir
Netföng: rannveig@hagvangur.is
og inga@hagvangur.is

Starfssvi›
Umsjón fjármála í samstarfi vi› 
framkvæmdastjóra
Umsjón inn- og útgrei›slna
Fjármögnun verkefna
Samskipti vi› banka
Samningager› og innheimta
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
Menntun á svi›i vi›skiptafræ›a
e›a sambærilegt
Reynsla af sambærilegum störfum
Gó› enskukunnátta
Gó›ir samskiptahæfileikar
Sjálfstæ›i og metna›ur til a› ná 
langt í starfi

Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns a› fjölbreyttum verkefnum heima og
erlendis fyrir stóran og traustan hóp vi›skiptavina.



- vi› rá›um
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Tæknimenn - sölustarf

Vegna aukinna umsvifa óskar marka›s- og sölusvi›
Securitas eftir jákvæ›um og duglegum starfsmanni.

Hjá Securitas starfa um 400 manns og
er fyrirtæki› eitt af stærstu fyrirtækjum
landsins. Höfu›stö›var Securitas eru
í Reykjavík og Stjórnstö› Securitas er
á Ney›arlínunni 112. Einnig er Securitas
me› starfsemi á Akureyri, í Borgarnesi,
á Selfossi og Austfjör›um. Á marka›s-
og sölusvi›i starfa um 30 sölumenn.

www.securitas.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
27. ágúst nk. Númer starfs er 6946.

Uppl‡singar um starfi› veitir
Elísabet S. Arndal.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

Starfi› felur í sér:
Sölu á tæknivörum Securitas, svo sem 
myndeftirlitskerfum, a›gangsst‡rikerfum
og brunavi›vörunarkerfum.
A› vi›halda vi›skiptatengslum og afla n‡rra.
fijónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina.

Hæfniskröfur:
Tæknimenntun, rafvirkjun, rafeindavirkjun, 
i›nfræ›i.
Gó›ir söluhæfileikar og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
Sjálfstæ› vinnubrög› og frumkvæ›i.

SECURITAS

Í bo›i er spennandi starf hjá ört vaxandi fyrirtæki. Samkeppnishæf laun fyrir réttan a›ila.

- vi› rá›um
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Marka›s- og sölusvi› Securitas

Vegna aukinna umsvifa leitar Securitas a› öflugu
starfsfólki.

Hjá Securitas starfa um 400 manns og
er fyrirtæki› eitt af stærstu fyrirtækjum
landsins. Höfu›stö›var Securitas eru
í Reykjavík og Stjórnstö› Securitas er
á Ney›arlínunni 112. Einnig er Securitas
me› starfsemi á Akureyri, í Borgarnesi,
á Selfossi og Austfjör›um.

www.securitas.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
27. ágúst nk. Númer starfs er 6947.

Uppl‡singar um starfi› veitir
Elísabet S. Arndal.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

Ef flú:
Hefur metna› og vilt ná árangri fyrir flig og 
fyrirtæki›.
Ert me› jákvætt og skemmtilegt vi›mót.
B‡r› jafnvel yfir reynslu af sölustörfum.

fiá b‡›st flér:
Áhugavert og krefjandi starf.
Traustur vinnusta›ur.
Gó› starfsskilyr›i og frábær vinnuandi.
Samkeppnishæf laun.

SECURITAS Securitas óskar a› rá›a öflugt fólk af bá›um kynjum til starfa á marka›s- og sölusvi›i. Á svi›inu
starfa um 30 manns sem sinna sölu bæ›i til einstaklinga og fyrirtækja.  Marka›sgreining og
marka›sstörf eru öflug og allur a›búna›ur, til a› ná miklum árangri, er til fyrirmyndar.

Störfin felast í sölu á vörum og fljónustu Securitas. Starfi› hentar konum ekki sí›ur en körlum
og eru flær hvattar til a› sækja um.

- vi› rá›um
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Starf sérfræ›ings vi› verklegar framkvæmdir

firóunarsamvinnustofnun óskar eftir a› rá›a vanan
stjórnanda til a› starfa a› verkefnum sem tengjast vatns-
og hreinlætismálum í Malaví.

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 17. september.
Öllum umsækjendum ver›ur svara›
flegar rá›i› hefur veri› í starfi›.

Nánari uppl‡singar um starfi› veita
Albert Arnarson og
Elísabet Sverrisdóttir hjá Hagvangi.
Netföng: albert@hagvangur.is og
elisabet@hagvangur.is

Umsækjendur geta sé› svör vi› öllum
fyrirspurnum á heimasí›u Hagvangs.

Framkvæmdir eru unnar af verktökum í landinu skv. útbo›i og verkteikningum. Starfsma›urinn mun
hafa umsjón og eftirlit me› verklegum framkvæmdum og fjármálum og eftir a›stæ›um grei›slu
reikninga og bókhaldi.

Rá›i› ver›ur til tveggja ára og flarf vi›komandi starfsma›ur a› geta hafi› störf í nóvember 2007.

Mögulegt er a› verksvi› sérfræ›ings breytist um mitt fyrsta starfsár og teljist flar me› starf
verkefnastjóra.

Laun eru greidd skv. taxta UNDP.

Hæfniskröfur
Menntun sem n‡tist í tilgreindu starfi
Mjög gó› enskukunnátta
Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda
Reynsla af sambærilegum verkefnum er kostur
Reynsla af stjórnun fjármála er kostur
fiekking á flróunarmálum/og e›a reynsla af störfum í flróunarlandi er kostur
Gó› a›lögunarhæfni og hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvæg

Vegna a›stæ›na er nau›synlegt a› vi›komandi búi vi› Malavívatn en sú búseta hentar ekki fleim
sem hafa á framfæri sínu börn á skólaskyldualdri.



Margvísleg fríðindi fylgja starfinu og mikið 
félagslíf. Góðir möguleikar eru á starfsþróun.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára.

Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is
eða hafi samband við verslunarstjóra 
í næstu verslun.

Vilt þú vera með í

  ferskasta
liði landsins?
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öt 6 • Grafavog • Reykjavik
tel +(354) 533 3700 • fax+(354) 533 3701

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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arkitektum með góða reynslu af vinnu á arkitektastofu.

hæfileikaríkum starfsmanni til að sjá um gæðakerfi teiknistofunnar.
Hlutastarf kemur til greina.

grafískum hönnuði til að sinna kynningarmálum, heimasíðu ofl.

byggingafræðingum sem kunna skil á gerð verkteikninga, útboðsgagna ofl.

verk- eða tæknifræðingum sem kunna skil á verkefnastjórnun.

ert þú sá sem við leitum að?ert þú sá sem við leitum að?

Við erum að leita
að góðu fólki !

ASK Arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verkefni á sviði
arkitekta og innanhússarkitekta, ss. hönnun nýbygginga, endurhönnun eldri bygginga,
hönnun húsgagna, skipulag eldri byggðar og nýbyggingasvæða, hönnunarstjórn o.fl.
Verkefni stofunnar hafa verið unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklinga.
Teiknistofan er í nýju húsnæði í miðborginni og eru starfsmenn nú 24 talsins.Hö
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Nánari upplýsingar veitir Elfa, starfsþróunarstjóri, í síma 5154161 og með tölvupósti, elfa@byko.is
Umsóknir, merktar starfi sem verið er að sækja um, berist til Elfu B. Hreinsdóttur, aðalskrifstofu BYKO Skemmuvegi 2,
200 Kópavogi eða með tölvupósti, elfa@byko.isEinnig er hægt að sækja um störfin á heimasíðu BYKO www.byko.is

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

Í BOÐI HJÁ VERSLUNUM BYKO

FRAMTÍÐAR
STÖRF
VIÐ LEITUM AÐ DRÍFANDI FÓLKI MEÐ RÍKA
ÞJÓNUSTULUND OG BRENNANDI ÁHUGA Á VERSLUN

VIÐ HJÁ BYKO LEGGJUM ÁHERSLU
Á LIPURÐ, GLEÐI & DRIFKRAFT
TIL AÐ NÁ ÁRANGRI Í STARFI.

Við hvetjum alla til að sækja um störfin, unga sem 
aldna, konur og karla, Íslendinga sem útlendinga

Sölumaður í heimilisvörudeild
Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. 
Reynsla af sölumennsku er kostur.

Gjaldkeri á kassa
Starfið felst í þjónustu við viðskiptavini og uppgjör kassa.
Stundvísi og nákvæm vinnubrögð. Reynsla af þjónustu- og 
gjaldkerastörfum er kostur.

BYKO verslun Hringbraut

Timburverslun BYKO Breidd
Starfsmenn í afgreiðslu og tiltekt pantana
Starfið felst í þjónustu við viðskiptavini og tiltekt og afgreiðslu
pantana. Stundvísi og nákvæm vinnubrögð.
Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt skilyrði.

Lagnadeild
Sölumaður í Lagnadeild BYKO Breidd
Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. 
Þekking á lagnaefni og reynsla af sölumennsku eru góðir kostir.

Leigumarkaður BYKO 
Starfsmenn í afgreiðslu leigutækja 
Starfið felst í afhendingu og móttöku leigutækja ásamt annarri þjónustu 
við viðskiptavini. Þekking á tækjum Leigumarkaðar er kostur.

Viðgerðarmaður
Starfið felst í smáviðgerðum og þrifum á tækjum. Stundvísi og nákvæm 
vinnubrögð. Þekking á tækjaviðgerðum er kostur.

Vöruhús BYKO
Starfsmenn óskast í Vöruhús BYKO 
Starfið felst í vörumóttöku, losun gáma og tiltekt pantana fyrir 
verslanir ásamt þjónustu við viðskiptavini. Stundvísi og nákvæm 
vinnubrögð. Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt skilyrði.

Hlutastör f
Helgarstörf og seinni hluta dags
Við bjóðum upp á fjölbreytt stör f seinni hluta virkra daga og 
um helgar. Við hvetjum iðnskólanema, aðra framhaldsskóla- og 
háskólanema og alla sem hafa áhuga á starfi á þessum tíma til 
að sækja um stör f hjá okkur í vetur.

Kauptún - Ný verslun BYKO 
Sölufólk í ýmsar deildir 
Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. 
Reynsla af sölumennsku er kostur.

Gjaldkeri á kassa 
Starfið felst í þjónustu við viðskiptavini og uppgjör kassa. 
Stundvísi og nákvæm vinnubrögð.

Uppsetning og áfyllingar
Starfsfólk óskast nú þegar í uppsetningu og áfyllingar.
Heilsdags- og hlutastör f koma til greina.

Starfsmenn í vöruhús lagnadeilda í Breidd
Starfið felst í vörumóttöku og tiltekt pantana fyrir verslanir 
og þjónustu við viðskiptavini. Þekking á lagnaefni er kostur.
Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt skilyrði.



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Sölustjóri

Starfs- og ábyrgðarlýsing 

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 sölu- og markaðsstjóra fyrir leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og
hönnun forsteyptra húsa á Íslandi. 
Leitað er að einstaklingi með þekkingu á íslenskum byggingamarkaði, 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.

· Sölu- og markaðsmál 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 sölu- og markaðsstarfs
· Aðkoma að ímyndarmálum

Menntunar og hæfniskröfur:

· Menntun á sviði viðskipta/markaðsfræði æskileg 
· Haldbær reynsla á sviði sölu- og markaðsstarfa
· 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



Frístundaheimili ÍTR óska eftir frístundaráðgjöfum/
leiðbeinendum í stuðning við fötluð börn

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku,
skapandi og skemmtilegu fólki sem er áhugasamt um
að vinna með fötluðum börnum á almennum
frístundaheimilum ÍTR og frístundaheimili við 
Öskjuhlíðarskóla.

Í boði er: 
• Skemmtilegt starf
• Sveigjanlegur vinnutími
• Hlutastarf eftir hádegi

Við leggjum áherslu á: 
• Að starfið veiti góða reynslu fyrir fólk sem hefur 
 áhuga á samskiptum, uppeldi, tómstundafræði og

skapandi starfi
• Að skapa skemmtilegt og heilbrigt vinnuumhverfi
• Að allir starfsmenn njóti sín í starfi                         

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi
• Áhugi á frítímauppeldi og frístundastarfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Í sumum tilfellum krefst starf stuðningsaðilanna

þess að þeir kunni táknmál, tákn með tali eða hafi
reynslu af vinnu með einhverfum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar

við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar má fá á frístundamiðstöðvum í 

hverfum borgarinnar:

Frostaskjóli í Vesturbæ s. 411 5700
Tónabæ í Austurbæ s. 411 5400
Miðborg og Hlíðar s. 411 5560
Árseli í Árbæ og Grafarholti s. 567 1740
Miðbergi í Breiðholti s. 411 5750
Gufunesbæ í Grafarvogi og Kjalarnesi s. 520 2300
Tónabæ vegna Öskjuhlíðarskóla s. 411  5400

VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

j
Gu
Tó

Umsóknafrestur
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Hægt

er að sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is, eða hafa

samband við starfsmannaþjónustu ÍTR í síma 411 5000.
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LEIKSKÓLAKENNARAR
OG FÓLK MEÐ REYNSLU
Lausar stöður í Náttúruleikskólanum. 
Grunntónninn í starfsmannastefnu 
leikskólans er hlýja og faglegur 
stuðningur.

Kennsluskylda leikskólakennara er 8 til 15 auk 
klukkustundar á dag í undirbúningsvinnu.

Við leitum eftir...
· Deildarstjórum
· Leikskólakennurum svo og öðrum
· Aðstoðarfólki í starf með börnum
· Aðstoð í eldhús frá 11 til 14
· Starfsfólki til síðdegisstarfa
· Fjölbreytilegir vinnutímar eru í boði

Leikskólinn er staðsettur við Álfkonuhvarf í 
Vatnsendahverfum í Kópavogi. Sjá nánar á: 
www.natturuleikskolinn.is

Áhugasamir hafa samband við Áslaugu 
leikskólastjóra eða Kristínu aðstoðarleik-
skólastjóra í síma 570 4900 eða með því að senda 
tölvupóst í aslaug@natturuleikskolinn.is



Iðnskólinn í Reykjavík í samvinnu við Samorku bjóða upp á nám í fagáföngum 
rafveituvirkja. Nú er tækifæri til að ljúka náminu. Kennt verður samkvæmt 
námskrá rafveituvirkja frá 1994. Hefja á kennslu um miðjan september n.k 
með lotutengdu fyrirkomulagi. 

Fagáfangar verða kenndir sem hér segir:

SEPTEMBER Efnisfræði EFR202
OKTÓBER Vinnuvernd og öryggisfræði VVÖ102
NÓVEMBER Rafveitudreifikerfi RVK103
JANÚAR Rafveitudreifikerfi RVK203
FEBRÚAR Teikningar og skýrslur TES102
MARS Varnarbúnaður og mælingar VAM102
APRÍL Burður og verkfæri BUR102

Nánari upplýsingar um tímasetningar verða kynntar í upphafi kennslu.
Innritun fer fram hjá Iðnskólanum í Reykjavík og stendur fram til 7. september 2007.

Nám í rafveituvirkjun



Leikskólakennarar
óskast í leikskólann

Lækjaborg v/Leirulæk
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Flugskóli Íslands auglýsir eftir starfsmanni í fullt 

starf við símsvörun og almenn skrifstofustörf.

Nánari upplýsingar fást með að senda rafpóst á 

sigurjon@flugskoli.is

Umsóknir berist fyrir 25. ágúst til

Flugskóla Íslands við Háteigsveg, 105 Reykjavík. 

Eða á sigurjon@flugskoli.is

SÍMSVÖRUN OG ALMENN 
SKRIFSTOFUSTÖRF

FLUGSKÓLI ÍSLANDS    HÁTEIGSVEGI    105 REYKJAVÍK    WWW.FLUGSKOLI.IS

Húsasmiðjan hvetur alla,
á hvaða aldri sem er sem 

vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla Hæfniskröfur
Einhver tölvukunnátta æskileg en ekki skilyrði
Lyftararéttindi kostur  - starfsmaður verður sendur að öðrum
kosti á lyftaranámskeið

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum 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 Kristinsdóttir, atvinna@husa.is,
fyrir 27. ágúst. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.iswww.husa.is

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Almenn lagerstörf

Áhugaverð framtíðarstörf
í Grafarholti

Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða
einstaklinga í eftirtalin störf í verslun okkar í
Grafarholti.

Afgreiðslu- og sölumann í timbursölu

Sölu- og afgreiðslumann til starfa í ýmsum deildum verslunarinnar

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á byggingarefnum og tölvukunnátta kostur

Viljum bæta við okkur starfsmönnum sem eru tilbúnir til að vinna
frá 16-19 á virkum dögum og einnig helgarstarfsmönnum

Ertu á aldrinum 25 - 35 ára eða þar um bil? 

Við leitum að hæfileikum, frískum, skapgóðum, traustum, heiðarlegum, reyklausum sölu-
manni eða -konu, innréttingahönnuði sem sem getur sett sig í spor þess sem vill rómant-
ískt eldhús, naumhyggjueldhús eða hvað sem er þar á milli og getur nálgast viðfangsefnið
með galopinn, en um leið hugmyndaríkan og úrræðagóðan huga. Nokkur dönskukunn-
átta æskileg þar sem hluti af þjálfun þinni fer fram á dönsku og í Danmörku.

Öll erum við mismunandi, með mismunandi þarfir og langanir. Þess vegna seljum við
ekki staðlaðar innréttingar, heldur persónulegar lausnir, en einkunarorð Invita er einmitt;
„persónulega eldhúsið”

Langar þig og treystir þú þér til að hjálpa viðskiptavinum okkar að uppfylla þarfir sín-
ar, langanir, óskir og drauma í hvaða stíl sem er, hvort heldur í eldhús, sem bað- eða
fataskápa og getir þú hugsað þér að vinna með okkur um ókomin ár að þessu marki,
viljum við gjarna sjá umsókn frá þér sem allra fyrst.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu á að okkar mati skemmtilegum og mannlegum vinnu-
stað sem þú færð líka tækifæri til að hafa áhrif á. Þú færð að vinna með góða vöru með
20 ára ábyrgð og góð launin eru að hluta árangurstengd.

Við lofum að sýna þér þá sjálfsögðu virðingu að fara með allar upplýsingar sem trún-
aðarmál.  Við svörum eðlilega öllum umsóknum og hlökkum til að sjá eitthvað frá þér.

Umsóknir sendist á erlingur@eldaskalinn.is  eða Eldaskálinn, Ármúla 15, 108 Reykjavík.

Eldaskálinn er 26 ára gamalt fyrirtæki sem við stofnuðum á sínum tíma aðallega til að selja Invita innréttingar á

Íslandi og höfum gert óslitið síðan. Í nóvember s.l. opnuðum við nýjan og glæsilegan sýningarsal í Ármúla 15 þar

sem við sýnum hluta af úrvalinu okkar.

Invita er 31árs gömul dönsk handverksframleiðsla á innréttingum í allt húsið og er í dag ein af stærstu og fram-

sæknustu innréttingaverksmiðjum Danmerkur.

ELDASKÁLINN  |  Ármúli 15  |  108 Reykjavík  |  eldaskalinn@eldaskalinn.is

Viltu vinna með okkur?
Hefurðu hæfileikana? Hefurðu löngunina?

Hefurðu hönnunarhæfileika? Hefurðu skipulagshæfileika?
Blóðlangar þig að selja gæði? Brennandi áhuga á hýbýlum og lífsstíl?

Geturðu selt? Geturðu unnið sjálfstætt?



iðnmenntun
óskast í verklokaumsjón og úttektir
á starfsstöð okkar á Akranesi eða í Reykjavík

Í starfinu felst eftirlit með reisingu eininga á byggingastað,
umsjón með verklokum og úttektir.

Við leitum að aðila sem hefur m.a.
• Iðnmenntun 
• ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• reynsla af verkstjórn á byggingastað er kostur

Afar mikilvægt er að viðkomandi sýni 
sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknum, ásamt ferilskrá, skal skilað fyrir 31.ág. n.k. 
á skrifstofu fyrirtækisins að Höfðaseli 2, Akranesi, 
eða með tölvupósti til starfsmannastjóra, starf@smellinn.is
Upplýsingar veita framleiðslustjóri í síma 433-6003 / 840-6603
og gæðastjóri í síma 433-6008 / 840-6608

Vinnutími er alla virka daga 
frá kl. 8.00 – 17.00

Fyrirtækið var stofnað árið 1963. 
Árið 2000 hófst framleiðsla forsteyptra húseininga 
undir nafninu Smellinn og er það í dag aðalstarfsemi 
fyrirtækisins. 
Starfsmenn eru nú um 80 talsins.
Sjá nánar á www.smellinn.is



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hörðuvallaskóla
Óskum eftir að ráða

• umsjónarkennara á yngsta stigi

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ fyrir grunnskóla

Upplýsingar gefur skólastjóri Helgi Halldórsson í 
síma 570 4950 eða 868 4239, einnig á 

helgihall@kopavogur.is 

Hvetjum konur jafnt sem 
karla að sækja 

um starfið.

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Starfsmaður með reynslu í 
 frárennslislögnum

Bókasafn Kópavogs:
• Starfsmaður í afgreiðslu

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 
 tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur

Fræðslu-, tómstunda- og menningarsvið:
• Íþróttafulltrúi

Sundlaug Kópavogs:
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla karla
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Skólaliði 100%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Skólaliði 
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Stundakennari í albönsku
• Stundakennari í serbó-króatísku
Hörðuvallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Stuðningsfulltrúi
Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Íþróttahús Kópavogsskóla:
• Baðvarsla kvenna 80%
Lindaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. bekk v/forfalla
• Heimilisfræðikennari 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Heimilisfræðikennari 
• Stuðningsfulltrúar
• Skólaliðar
Snælandsskóli:
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Frjálsi fjárfestingarbankinn hf., útlánasvið, óskar eftir að ráða ráðgjafa í 
100% starf.  Starfið felst meðal annars í móttöku og samskiptum við 
viðskiptavini, almennri afgreiðslu, þ.á m. á lánsumsóknum, vinna 
greiðslumat, ráðgjöf við endurfjármögnun og skjalagerð.  Helstu 
útlánaflokkar eru íbúðalán, fasteignalán, nýbyggingarlán og bílalán.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með menntun á sviði viðskipta,
t.d. viðskiptafræðingi eða viðskiptalögfræðingi.  Reynsla af bankastörfum
æskileg en ekki skilyrði.  Nákvæm og öguð vinnubrögð, samskiptafærni,
frumkvæði og sjálfstæði eru nauðsynlegir kostir.

Um er að ræða fjölbreytt starf á góðum reyklausum vinnustað.

Nánari upplýsingar veita Eiríkur Óli Árnason, forstöðumaður útlánasviðs  í 
síma 540 5000, milli kl. 15–16.  Áhugasamir sendi umsókn ásamt mynd til 
bankans merkta RÁÐGJAFI, eða á eirikur@frjalsi.is fyrir 31. ágúst nk.

Frjálsi fjárfestingarbankinn Lágmúla 6 108 Reykjavík Sími 540 5000 Fax 540 5001 www.frjalsi.is

Ráðgjafi á útlánasviði
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Framkvæmdarstjóri
Árdegi hf. leitar að framkvæmdastjóra.

Við leitum að framkvæmdastjóra í dótturfélag sem mun opna nýja verslun í haust og reka þjónustuverkstæði. Fyrirtækið mun sinna fyrirtækjamarkaði ásamt þjónustu-
verkstæði sem sinnir viðgerðum á tölvum frá Fujitsu Siemens og Toshiba. Framkvæmdastjórinn er ábyrgur fyrir daglegum rekstri.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Rekstrar- og viðskiptatengd menntun er æskileg
• Reynsla af sambærIlegu starfi er æskileg
• Hæfni í greiningu og lausn vandamála
• Reynsla af áætlanagerð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð enskukunnátta er skilyrði

Við leitum að árangursdrifnum einstaklingi sem hefur frumkvæði, hæfni til að axla ábyrð og taka sjálfstæðar ákvarðanir. Framkvæmdarstjóri þarf að vera skipulagður,
nákvæmur og ósérhlífinn í vinnu. Mikilvægt er að hafa góðan skilning á markaðinum og þörfum viðskiptavina.

Umsjón með ráðningu:
Bjarni Kristinsson– bjarni@ardegi.is
Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst.

Sölustjórar
Árdegi hf. óskar eftir sölustjórum fyrir verslanir Árdegis.

Sölustjóri er ábyrgur fyrir sölu verslunum Árdegis. Sölustjóri gegnir mikilvægu hlutverki við miðlun upplýsinga, þjálfun starfsfólks, heimsóknum í verslanir, bein 
þáttaka í markaðsstarfi og ýmis önnur störf. Sölustjóri þarf að vera skipulagður, nákvæmur og ósérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónustugleði og 
jákvæð viðhorf eru nauðsynleg

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Rekstrar- og viðskiptatengd menntun er æskileg
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
• Reynsla af gerð viðskiptasamninga og samningatækni
• Góð enskukunnátta er skilyrði

Umsjón með ráðningu:
Bjarni Kristinsson– bjarni@ardegi.is
Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst.

Aðalbókari
Árdegi hf. óskar eftir að ráða aðalbókara.

Aðalbókari hefur umsjón með færslu og afstemmingum fjárhagsbókhalds. Mánaðarleg uppgjör, uppgjör til endurskoðanda, umsjón með áætlanagerð og önnur 
bókhaldstengd verkefni.

Hæfniskröfur:
•Þekking og reynsla af bókhaldi skilyrði
• Góð tölvukunnátta, svo sem Excel
• Reynsla af Navision kostur
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
•Nákvæm og öguð vinnubrögð

Umsjón með ráðningu:
Magnús Orri Haraldsson – m@ardegi.is
Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst.

Bókari
Árdegi hf. óskar eftir að ráða bókara.

Bókari sinnir færslu bókhalds, afstemmingar og önnur bókhaldstengd verkefni

Hæfniskröfur:
• Góð kunnátta í bókhaldi
• Þekking á Navision kostur
• Góð þjónustulund, jákvæðni og lipurð í samskiptum skilyrði

Umsjón með ráðningu:
Magnús Orri Haraldsson – m@ardegi.is
Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst.

Verslunarstjóri
Árdegi hf. óskar eftir að ráða verslunarstjóra í verslun Árdegis.

Verslunarstjóri kemur að öllum daglegum rekstri verslunar svo sem starfsmannastjórnun, þjónustu við viðskiptavini, framstillingu og lagerhaldi.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af verslunarstjórnun kostur
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri

Umsjón með ráðningu:
Bjarni Kristinsson– bjarni@ardegi.is
Umsóknarfrestur til og með 26. ágúst.

Árdegi er ört vaxandi fyrirtæki á alþjóðamarkaði sem 
samanstendur af einvalaliði fólks sem ber hag fyrirtækisins að 
leiðarljósi og er ávalt reiðubúið að gera betur.

Metnaður og heiðarleiki eru einkunnarorð Árdegis.
Árdegi á og rekur 62 verslanir á Íslandi og í Danmörku

Árdegi hf.
Skeifunni 17
108 Reykjavík
Sími 525 5000
ardegi@ardegi.is
www.ardegi.is

gg
tiltil ogog meðmeð 26.26. ágústágúst

AðalbóAðalbó
alds. Mánaðarleg uppgjör, uppgjör til endurskoðanda, umsjón með áætlanagerð og önnualds. Mánaðarleg uppgjör, uppgjör til endurskoðanda, umsjón með áætlanagerð og önnu

vægu hlutverki við miðlun upplýsinga, þjálfun starfsfólks, heimsóknum í verslvægu hlutverki við miðlun upplýsinga, þjálfun starfsfólks, heimsóknum í versl
ulagður, nákvæmur og ósérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónuulagður, nákvæmur og ósérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónu

iptasamninga og samningatækniiptasamninga og samningatækni
ukunnátta er skilyrðukunnátta er skilyrð

UmsjóUmsjó

sóknsókn
kipkip

tverktverk
náknák

naðarleg uppgjör, uppgjör til endurskoðanda, umsjón með áætlanagnaðarleg uppgjör, uppgjör til endurskoðanda, umsjón með áætlanag

miðlun upplýsinga, þjálfun starfsfólks, heimsóknumiðlun upplýsinga, þjálfun starfsfólks, heimsóknu
og ósérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samskiptuog ósérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samskiptu

 upplýsinga, þjálfun starfsfólks, hei upplýsinga, þjálfun starfsfólks, hei
érhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum samérhlífinn í vinnu. Hæfni í mannlegum sam



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélaga.

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
• Aðstoð í eldhús
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari 100%
• Starfsmaður/leiðbeinandi í afleysingu 
   frá 1. sept.
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
• Leiksk.kenn/leiðbeinandi hlutast. e. hád.
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240
• Deildarstjóri á yngri deild
• Leikskólakennarar
• Dagræsting 50%, sem fyrst  
Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Fagstjórn í listum
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi
• Aðstoð í eldhús 80-100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku, 
skapandi og skemmtilegu fólki sem er áhugasamt um að
vinna með fötluðum börnum og unglingum í hlutastarfi 
eftir hádegi virka daga 

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

ÍTR mun í haust hefja starfsemi þriggja frístunda-
klúbba í borginni fyrir fötluð börn og unglinga á 
aldrinum 10-16 ára. Klúbbarnir verða á þremur
stöðum í Reykjavík og verða opnir frá skólalokum til 
kl. 17.15 alla virka daga. Meginmarkmið með starfinu
er að bjóða upp á fjölbreytt og spennandi frístunda-
tilboð þar sem uppeldisgildi frítímans eru höfð að
leiðarljósi. Stefnt er að því að tengja þetta starf þeim
tilboðum sem nú þegar standa þessum aldurshópi til 
boða.

Frístundaráðgjafar/frístundaleiðbeinendur óskast í 
frístundaklúbba sem verða staðsettir í Grafarvogi, 
í Breiðholti og í Langholtshverfi.

Í boði er: 
• Skemmtilegt starf
• Sveigjanlegur vinnutími
• Hlutastarf eftir hádegi

Við leggjum áherslu á:    
• Að starfið veiti góða reynslu fyrir fólk, sem hefur 
 áhuga á samskiptum, uppeldi, tómstundafræði og

skapandi starfi
• Að skapa skemmtilegt og heilbrigt vinnuumhverfi
• Að allir starfsmenn njóti sín í starfi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi
• Áhugi á frítímauppeldi og frístundastarfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Í sumum tilfellum krefst starf stuðningsaðilanna þess að

þeir kunni táknmál, tákn með tali eða hafi reynslu af  
vinnu með einhverfum

Nánari upplýsingar: 
• Frístundaklúbburinn í Grafarvogi; Frístundamiðstöðin  

Gufunesbær sími 520 2300, Ásdís Sigurjónsdóttir,  

asdis.sigurjonsdottir@reykjavik.is

• Frístundaklúbburinn í Breiðholti; Frístundamiðstöðin Miðberg

sími 411 5750, Borghildur Sigurðardóttir,  

borghildur.sigurdardottir@reykjavik.is

• Frístundaklúbburinn í Miðborg; Frístundamiðstöðin Tónabær

sími 411 5400 Sigrún Eyþórsdóttir,  

sigrun.eythorsdottir@reykjavik.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

NÝ OG SPENNANDI STÖRF

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

Umsóknarfrestur
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Hægt

er að sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is eða hafa

samband við starfsmannaþjónustu ÍTR í síma 411-5000.

Umsjónarmaður í félagsmiðstöðina Gufunesbæ og 
Frístundaráðgjafi/leiðbeinandi í félagsmiðstöðina Miðbergi

Umsjónarmaður Gufunesbær, ábyrgðarsvið:
• Umsjón með starfsemi félagsmiðstöðvar fyrir 

unglinga á aldrinum 13 til 16 ára ásamt öðrum 
 verkefnum tengdum tómstundastarfi barna og

unglinga

Frístundaráðgjafi/leiðbeinandi
Miðberg, ábyrgðarsvið:
• Skipulagning starfsins í samráði við unglinga og

starfsfólk
• Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk

skóla

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
í bæði störfin:
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg

menntun
• Reynsla af starfi með unglingum
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Hæfni í mennlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Almenn tölvukunnátta

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar

við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um störfin veita Hulda Valdís

Valdimarsdóttir, deildarstjóri unglingastarfs í 

Gufunesbæ s. 520 2300 hulda@itr.is og Kristrún Lilja 

Daðadóttir, deildarstjóri unglingastarfs í Miðbergi

s. 411 5753, kristrunl@itr.is

SPENNANDI STÖRF HJÁ 
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVUNUM Í 
GUFUNESBÆ OG MIÐBERGI
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Umsóknarfrestur
er til 2. september 2007
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjarhálsi 1,

merktar Gufunesbæ eða Miðbergi.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is
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starfsmannastjóri síma 424-4000.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem
fyrst.
Skriflegar umsóknir með ítarlegum upplýsingum
um menntun og fyrri störf sendist starfsmannahal-
di Flugstoða ohf. Turni, Reykjavíkurflugvelli, 101
Reykjavík, fyrir 11 apríl 2007.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á
heimasíðu Flugstoða ohf., www.flugstodir.is

Öllum umsóknum verður svarað.



NORA
Nordisk Atlantsamarbejde

Viltu vinna hjá fyrirmyndar fyrirtæki?

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu á 
mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakarí og 
veitingahús. Danól var stofnað 1932 og er í dag
stærsta innflutnings- og dreifingarfyrirtækið á 
Íslandi í almennri matvöru.

Í vöruhúsi Danól er að finna fullkomnasta búnað 
sem völ er á í meðferð matvæla. Vöruhúsið
rúmar 4.500 pallettur, þar af rúmar 650 
pallettur í hágæða frystiklefum. Ennfremur er
sölu- og dreifingarkefi Danól er með því 
fullkomnasta sem gerist.

Meðal þekktari vörumerkja Danól eru Nestlé, 
Merrild kaffi, Burton´s, Daloon, Hatting, Findus,
Göteborg´s kex, Oroblu, L´oréal, Vichy, 
Maybelline, Johnson & Johnson, Metsa Tissue, 
Duni, Haribo og Mentos.

Hjá Danól starfa um 80 starfsmenn og vill
fyrirtækið stuðla að starfsánægju starfsfólks og 
að það hafi tækifæri til að vaxa í starfi.
Einkunnarorð fyrirtækisins eru traust, gæði og 
hagkvæmni.

Danól óskar eftir að ráða kraftmikinn og metnaðarfullan starfsmann 
til almennra lagerstarfa.
Unnið er á tvískiptum vöktum mánudaga til fimmtudaga / föstudaga.

Í boði er 
• Mjög fullkomin vinnuaðstaða
• Góður aðbúnaður fyrir starfsfólk 
• Samhentir og skemmtilegir vinnufélagar
• Góð laun

Hæfniskröfur
• Reynsla af lagerstörfum
• Lyftarapróf æskilegt
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Lagerstarfsmaður“ eða á netfangið 
ee@egils.is fyrir 26. ágúst nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 580 9029.

Daníel Ólafsson ehf. · Skútuvogur 3 · 104 Reykjavík · sími 580 6600 · www.danol.is

Lagerstarfsmaður

Við erum að leita að starfsfólki

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. 
Fjöldi gesta í Laugum er um 2000 daglega 

svo um líflegan vinnustað er að ræða. 

… sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund, er 
jákvætt, sýnir frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi sínu 

og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

SHOKK þjálfarar
óskast í World Class Laugum

World Class í Laugum óskar eftir þjálfurum 
til starfa í SHOKK salinn en það er salur fyrir krakka 

8-15 ára með sérútbúnum tækjum fyrir þann aldurshóp. 
Viðkomandi þarf að geta átt góð samskipti við börn, 

vera skipulagður og áhugasamur um þjálfun. 
Nám í íþróttafræðum eða heilbrigðisgreinum æskileg.

Starfið felst í að kenna viðskiptavinum á tækin, sjá til 
þess að æfingar séu rétt gerðar, að viðskiptavinirnir 

fari að settum reglum, hvetja til heilbrigðs lífernis
og hafa gaman.

SHOKK salurinn er opinn alla virka daga frá kl.15-19.30, 
laugardaga kl.09-13 og sunnudaga kl.11-14. Mögulegt er 

að vinna aðeins hluta þessa tíma.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við 
Gígju Þórðardóttur gigja@worldclass.is 

eða í síma 585-2212.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

• Umsjónarkennari í 1. bekk v/forfalla

• Heimilisfræðikennari 100%

• Starfsmaður í Dægradvöl 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ eða viðkomandi stéttarfélags

Upplýsingar veitir skólastjóri, Gunnsteinn 
Sigurðsson, í síma 554 3900 eða 861 7100

Hvetjum konur jafnt sem 
karla að sækja 

um störfin.



Smiðjuvegi 4 · 200 Kópavogur

Hafðu samband við Láru
í síma 557 3232

eða 863 3145

Stelpurnar í Hársmiðjunni
vilja ráða til sín nema og sveina.

Þær bjóða líka upp á stóla til útleigu.
Vilt þú slást í hópinn?
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