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sviðsstjóri fyrirtækjasviðs
Orkusalan óskar eftir að ráða metnaðarfullan og framsækinn einstakling í starf sviðsstjóra fyrirtækjasviðs.
Starfið felur í sér sölu til fyrirtækja og stjórnun sölustarfs. Um nýtt starf er að ræða vegna aukinnar sóknar
á markað. Starfsstöð sviðsstjóra er á nýrri skrifstofu Orkusölunnar í Reykjavík. Starfsmenn fyrirtækisins eru
alls 11.
helstu verkefni sviðsstjóra eru:

menntunar- og hæfniskröfur:

• Kynning á vöru og þjónustu fyrirtækisins á fyrirtækjamarkaði.
• Viðhald núverandi viðskiptasambanda og sókn á nýjan
markað.
• Skipulagning sölustarfs og heimsókna til fyrirtækja.
• Samninga- og tilboðsgerð.
• Vöruþróun og þróunarvinna.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af stjórnun og sölu skilyrði.
• Reynsla af mótun og uppbyggingu viðskiptatengsla
mikill kostur.
• Reynsla af samninga- og tilboðsgerð skilyrði.
Lykileiginleikar sviðsstjóra eru fagmennska, liðshugsun,
hugrekki og gleði. Viðkomandi þarf að hafa brennandi
áhuga á verkefninu.

Umsjón með ráðningunni hafa Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og Herdís Rán
Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með
24. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á vefsíðu Capacent Ráðninga,
www.capacent.is.

Viltu vera með?
Okkur vantar kraftmikið starfsfólk til að þjónusta sívaxandi hóp viðskiptavina. IKEA býður upp á fjölbreytt
og lifandi starfsumhver þar sem starfsfólki gefst tækifæri til að vaxa í star, axla ábyrgð og vera mikilvægur
hlekkur í kraftmiklu og ört vaxandi alþjóðlegu fyrirtæki. Hjá IKEA starfa rúmlega 300 manns. Starfsmenn eru
á öllum aldri og með ólíkan bakgrunn. Við fögnum slíkri breidd og viljum meina að það sé skemmtilegt að
vinna hjá IKEA, þar sem allir standa saman í því að starfrækja eina vinsælustu verslun landsins.
Nánari upplýsingar um þau störf sem eru í boði má nálgast á heimasíðu okkar www.IKEA.is
Ýmist er um fullt starf eða hlutastarf að ræða.
Umsóknum má skila á þjónustuborð IKEA eða fylla út umsóknarform á www.IKEA.is
Sé frekari upplýsinga óskað er hægt að senda fyrirspurn til Auðar Gunnarsdóttur (audur@ikea.is)
og Bryndísar Garðarsdóttur (bryndis@ikea.is) eða hringja í síma 520-2500.

SJÚKRAHÚSIÐ VOGUR

Hjúkrunarfræðingur
-næturvaktirHjúkrunarfræðing vantar á næturvaktir á
Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall 30 -40%
Áhugasamir haﬁ samband við Þóru Björnsdóttur
hjúkrunarforstjóra Vogs
Sími 824 7615 netfang thora@saa.is
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KÓPAVOGSBÆR
Starfsmenn í sauðfjárslátrun á Húsavík og Höfn
Norðlenska leitar að duglegum og jákvæðum starfsmönnum í ýmis störf
í sláturhúsi á Húsavík og Höfn í haust.
Sauðfjárslátrun á Húsavík hefst 26. ágúst og stendur til loka október.
Sauðfjárslátrun á Höfn hefst 16. september og stendur til loka október.
Æskileg þekking og hæfni:
Reynsla af áþekku starfi kostur
Samviskusemi og vandvirkni
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
Rafræn umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu Norðlenska, www.nordlenska.is.
Frekari upplýsingar: síma 460 8850 eða netfang jona@nordlenska.is

Frá Salaskóla
Starfsfólk vantar nú þegar í eftirtalin störf:
• eldhús - fullt starf eða hlutastarf
• gangavörslu og ræstingar - fullt starf eða
hlutastarf
• dægradvöl - hlutastarf, hentar með námi
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar gefa Hafsteinn Karlsson,
skólastjóri eða Hrefna Björk Karlsdóttir, aðstoðarskólastjóri í síma 570 4600.
Einnig er hægt að senda
fyrirspurnir á
hafsteinn@kopavogur.is

www.kopavogur.is - www.job.is

www.mos.is

Menntasvið

Þverholti 2 · 270 Mosfellsbæ · Sími 525 6700 · Fax 525 6729

Kennarar - Skólaliðar - Stuðningsfulltrúar - Þroskaþjálfi
Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins með um
800 nemendur, 400 á hvoru skólastigi. Hann er staðsettur í
einstöku umhverﬁ Elliðaárdalsins, náttúruperlu höfuðborgarsvæðisins. Skólinn er safnskóli á unglingastigi þar sem til
náms í unglingadeild koma nemendur frá Ártúns-, Selás- og
Árbæjarskóla en skólastarf á yngra stigi er hefðbundið. Helsti
áhersluþáttur skólans er að nemendur og starfsfólk hans nái
hámarksárangri í starﬁ sínu og eru einkunnarorð skólans í hávegum höfð. Samvinna einstaklinga og starfsandi er góður.

Einkunnarorð Árbæjarskóla eru:
Ánægja - Áhugi - Ábyrgð - Árangur

Eftirtaldar stöður eru lausar í Árbæjarskóla
skólaárið 2008 - 2009
Íslenskukennari, 100% staða
Enska og samfélagsfræði, 100% staða
Náttúrufræðikennari, 100% staða
Kennari í íslensku og stærðfræði á miðstigi, 50% eða
100% staða
Stuðningsfulltrúi, 70% starf
Skólaliðar, fullt starf eða hlutastarf
Þroskaþjálﬁ, fullt starf
Upplýsingar gefur Þorsteinn Sæberg skólastjóri í
síma 664 8120. Umsóknir skulu sendar á netfangið
sberg@arbaejarskoli.is eða á vef Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Leikskólinn Hlaðhamrar
Hlaðhamrar er fjögra deilda leikskóli sem er unnið er í
anda hugmynda “Reggio Emilia” með áherslu á
skapandi starf.
Við leitum að:
Leikskólakennurum
Þroskaþjálfum
Leiðbeinendum
Í skólanum er samhentur og skemmtilegur
starfsmannahópur sem tekur vel á móti þér.
Að vinna með börnum er gefandi og skemmtilegt starf.
Upplýsingar gefur Sveinbjörg Davíðsdóttir
leikskólastjóri í símum 566-6351 eða 861-3529.
Kjör eru skv. samningum FL og LN
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Stuðningsfulltrúi:

Umsjónarkennari í 1. bekk.
Umsjónarkennari á miðstig.
Raungreinakennari á unglingastig.

Stuðningsfulltrúi á yngsta stig. Hlutastarf.

Starfsfólk í íþróttahús:
Starfsfólk í kvöldvinnu . Hlutastarf.
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Ingunnarskóli er framsækinn skóli með áherslu
á sveigjanlega starfshætti, einstaklingsmiðað nám, samkennslu árganga og teymisvinnu
kennara. List- og verkgreinar skipa stóran
sess í skólastarﬁnu.
Í Ingunnarskóla er samheldinn og öﬂugur hópur
sem hefur valið sér leiðarljósin virðingu, ábyrgð
og vinsemd.
Sjá nánar um skólann á vefsíðunni:
www.ingunnarskoli.is
Áhugasamir haﬁ samband við:
Guðlaugu Erlu Gunnarsdóttur, skólastjóra
gudlaugerla@ingunnarskoli.is eða í síma 6648265
eða Hildi Jóhannesdóttir, aðstoðarskólastjóra
hildur@ingunnarskoli.is eða í síma 7704343
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/
storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

í okkar liði?
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 reiðubúnir 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 á Íslandi óskar eftir matreiðslumanni til starfa
Actavis á Íslandi óskar eftir matreiðslumanni til starfa í fullt starf í dagvinnu. Matreiðslumaður er staðgengill
yfirmanns mötuneytis Actavis á Íslandi. Í starfinu felst m.a. undirbúningur og matreiðsla máltíða, frágangur
og þrif á tækjum og búnaði ásamt vörumóttöku.
Við leitum að faglærðum matreiðslumanni sem hefur góða samstarfshæfni, þjónustulund og
skipulagshæfileika. Snyrtimennska er skilyrði.

Actavis veitir starfsmönnum sínum árlega styrki til íþróttaiðkunar auk
fræðslustyrks. Við höfum gott mötuneyti og öflugt starfsmannafélag auk
þess sem ein af líkamsræktarstöðvum World Class er í húsakynnum Actavis
að Dalshrauni 1.

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 nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin sem því gefast

•

sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Nánari upplýsingar veitir Harpa Þ. Böðvarsdóttir, hbodvarsdottir@actavis.com.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 17. ágúst nk.
Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

VILTU VERÐA TALSMAÐUR
EÐA KONA?
Tal auglýsir eftir hugmyndaríku og skemmtilegu starfsfólki til að þjónusta þúsundir Íslendinga
á sviði fjarskipta.
ÞJÓNUSTUSTJÓRI:

SÖLUFULLTRÚAR:

Þjónustustjóri ber ábyrgð á daglegri stjórnun þjónustuvers. Skipuleggur
fræðslu, þjálfun og innri ferla í þjónustu. Sér um þjónustukannanir og
úrbótaverkefni þeim tengdum. Byggir upp jákvæðan starfsanda og eflir
þjónustuvitund starfsmanna.

4ÕMVGVMMUSÙBSPLLBSCKÓ£B±TMFOEJOHVNB£MLLB(4. "%4-PHIFJNB
TÎNBSFJLOJOHB7JOOVUÎNJFSBNLLWÕMEÎWJLVGSÃLMUJM BMMB
EBHBOFNBMBVHBSEBHB'BTUUÎNBLBVQÃTBNUHÓ£VNTÕMVCÓOVTVN&GUJS
WJTTBOUÎNBÎTUBSàOKÓUBTUBSGTNFOOTÊSLKBSBÃ(4.PH"%4-

Menntunar- og hæfniskröfur:
r3FZOTMBBGGKBSTLJQUBNBSLB£J
r)ÃTLÓMBNFOOUVOTFNOÝUJTUÎTUBSà
r3FZOTMBBGKÓOVTUVTUKÓSOVO
r4BNTLJQUBIGOJ GSVNLW£JPHKÓOVTUVMVOE

Verslunarstjóri í Kringlunni:
Verslunarstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri nýrrar verslunar Tals
í Kringlunni.

Æskilegir eiginleikar:
r3FZOTMBBGGKBSTLJQUBNBSLB£J
r3FZOTMBBGKÓOVTUV TÕMVPHLZOOJOHVN
r4UVOEWÎTJ
r.FUOB£VSPHIFJ£BSMFJLJ
r+ÃLW£OJ

Þjónustufulltrúar í verslun og þjónustuveri:
Þjónustufulltrúar veita viðskiptavinum Tals tæknilega aðstoð og upplýsingar.
Þjónustuverið er opið alla virka daga frá 09PHÃMBVHBSEÕHVNGSÃ016.
6OOJ£FSÃNÃOB£BSMFHVNWÕLUVNPHOKÓUBGBTUSÃ£OJSTUBSGTNFOOTÊSLKBSBá
(4.PH"%4-TLJMFHUFSB£WJ£LPNBOEJIBàOÃ£ÃSBBMESJ

Æskilegir eiginleikar:
r3FZOTMBBGGKBSTLJQUBNBSLB£J
r3FZOTMBBGKÓOVTUV TÕMVPHLZOOJOHVN
r4UVOEWÎTJ
r.FUOB£VSPHIFJ£BSMFJLJ
r+ÃLW£OJ
&JOHÕOHVWFS£BSÃ£OJSSFZLMBVTJSB£JMBS

&JOHÕOHVWFS£BSÃ£OJSSFZLMBVTJSB£JMBS

5BMFSSJ£KBTUSTUBGKBSTLJQUBGÊMBHJ£Ã±TMBOEJPHGFSÕSUWBYBOEJ7J£CKÓ£VNMBOETNÕOOVNMHSBWFS£ÃJOUFSOFUJ IFJNBTÎNBPHGBSTÎNBPHTUV£MVN
BOOJHB£BVLJOOJTBNLFQQOJÃGKBSTLJQUBNBSLB£J7J£IÕG£VNUJMTLZOTFNJOFZUFOEBNF£FJOGÕMEVWÕSVGSBNCP£JPHHBHOTSSJWFS£MBHOJOHV TUÕSGVNFGUJS
TLJMWJSLVNGFSMVNPHCFJUVNNBSLWJTTSJKÓOVTUVTUKÓSOVOBOOJHIZHHTU5BMOÃBGHFSBOEJTUÕ£VÃMÃHHKBMEBNBSLB£JÃTWJ£JGKBSTLJQUBKÓOVTUV4UBSGTGÓML
PLLBSCÝSKBGOGSBNUZàSNFUOB£J KÓOVTUVMVOEPHTUBSGTÃOHKVTFNTLJMBSTÊSBMMBMFJ£UJMWJ£TLJQUBWJOBPLLBS
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið atvinna@tal.is
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst nk.

www.tal.is | Síðumúla 32, 108 Reykjavík | Þjónustuver 1817 | Skrifstofa 445 1600 | tal@tal.is

Metnaður – Frumkvæði – Tölvuþekking

Viltu hafa áhrif
á launin þín?

Gerðaskóli

Garðbraut 90, 250 Garði
www.gerdaskoli.is, gerdaskoli@gerdaskoli.is

Vegna forfalla vantar kennara til starfa
sem allra fyrst.
• Umsjónarkennara á mið- og yngsta stig.
• Almenn kennsla á miðstigi.

Öhhh ... já!

Nánari upplýsingar veita skólastjórnendur í síma 4227020.
Gerðaskóli er þriðji elsti grunnskóli landsins og byggir á gömlum grunni en horﬁr þó stöðugt til framtíðar. Mikil fjölgun nemenda hefur orðið á undanförnum
árum og búist er við enn frekari fjölgun á komandi árum. Sveitarfélagið Garður
hefur geﬁð út metnaðarfulla skólastefnu sem gerð var í samráði við íbúana og í
undirbúningi er stækkun skólans. Í Garðinum njóta íbúarnir þess að búa í
dreifbýli en jafnframt kosta þéttbýlisins vegna nálægðarinnar við höfuðborgarsvæðið

Hjá söluveri Símans starfar kraftmikið og framtakssamt
fólk sem veitir öfluga söluráðgjöf og leysir málin.
Við leitum að hressu fólki yfir tvítugt sem hefur mikinn
metnað og frumkvæði, góða tölvuþekkingu, er fljótt að
læra og tilbúið í slaginn.
Sérfræðingur á sviði skipulagsmála

Ef þessi lýsing á við þig erum við að leita að þér!

Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða til starfa sérfræðing
á sviði skipulags- og byggingarmála. Um er að ræða fullt
starf og æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf 1. október
2008.

Sveigjanlegur vinnutími og árangurstengd laun í boði.
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.

Meginverkefni
• Yﬁrferð deiliskipulagsáætlana
• Umhverﬁsmat áætlana
• Ráðgjöf og leiðbeiningar vegna deiliskipulags
• Önnur störf á sviði skipulags- og byggingarmála

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í arkitektúr, borgarskipulagsfræðum eða
skyldri grein
• Reynsla á sviði skipulags- og byggingarmála
• Frumkvæði og áhugi á skipulagsmálum
• Sjálfstæði í starﬁ, samskiptahæﬁleikar og metnaður til
vandaðra vinnubragða.

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Nánari upplýsingar um starﬁð veita Stefán Thors (stefan@
skipulag.is) og Hafdís Haﬂiðadóttir (hafdis@skipulag.is)
eða í síma 595 4100.

800 7000 – siminn.is

Það er

Umsóknir um starﬁð þurfa að berast Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík eigi síðar en föstudaginn
15. ágúst 2008.

Þjónustuver Símans

Góðan dag, get ég aðstoðað?
Liprir þjónustufulltrúar óskast
Síminn óskar eftir kraftmiklu og framtakssömu fólki til
að sinna verkum þjónustufulltrúa í Þjónustuveri Símans.
Í starfinu felst aðstoð við viðskiptavini símleiðis vegna
bilana og tæknilegra mála. Um vaktavinnu er að ræða.
Viðkomandi einstaklingar þurfa að eiga auðvelt með að
leiðbeina og aðstoða, hafa ríka þjónustulund og vera
reiðubúnir að leita lausna á vandamálum viðskiptavina.
Í starfinu er lögð áhersla á stundvísi, frumkvæði og
sjálfstæð vinnubrögð. Við leitum að einstaklingum eldri
en 22 ára, með stúdentspróf eða sambærilega menntun.
Þeir hafi metnað til að gera vel í starfi, eigi gott með
hópvinnu og séu opnir fyrir nýjungum.

Upplýsingar í síma 550 6470 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.

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Góð tölvuþekking er skilyrði og reynsla af þjónustustörfum er æskileg. Sveigjanlegur vinnutími er í boði.

800 7000 – siminn.is

Það er
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Sjúkraliði

Sjúkraliðar

Sjúkraliði óskast til starfa á meltingar- og nýrnadeild 13E við
Hringbraut. Deildin þjónustar sjúklinga með bráða og langvinna sjúkdóma í meltingarfærum og nýrum.

Sjúkraliðar óskast til starfa á lungnadeild A-6, Landspítala í
Fossvogi. Lungnadeildin er eina sérhæfða deild sinnar tegundar á landinu. Við leitum eftir metnaðarfullum sjúkraliðum
sem hafa áhuga á að starfa með samhentum hópi fagfólks að
uppbyggingu og þróun hjúkrunar bráð- og langveikra lungnasjúklinga.

Lögð er áhersla á að skapa gott starfsumhverﬁ. Virk fræðsla er
á deildinni og aðlögun með reyndum sjúkraliða. Starfshlutfall
og vinnutími er samkomulag en fastar næturvaktir koma vel til
greina.

Fallegt umhverﬁ, skemmtilegt fólk og góðir
vinnustaðir fyrir góðan hjúkrunarfræðing

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Hjallatún
og Heilsugæslustöðin í Vík auglýsa eftir
hjúkrunarfræðing til starfa.
Hjúkrunarfræðingurinn þarf að geta haﬁð störf sem fyrst
Starfshlutfall: Um er að ræða 50% stöðu á Hjallatúni og 50%
stöðu á Heilsugæslustöðinni.
Hjallatún: Er lítið og hlýlegt heimili með tíu hjúkrunarrými, eitt
hvíldarinnlagnarrými og sex dvalarrými. Hjá okkur ríkir mjög góður
starfsandi sem endurspeglar virkt starfsmannafélag. Á heimilinu
starfa tveir hjúkrunarfræðingar, og 14 starfsmenn í aðhlynningu,
sex starfsmenn í eldhúsi og tveir í félagsstarﬁ og þvottahúsi. Starf
hjúkrunarfræðings er fólgið í að sinna hjúkrunarþörfum heimilismanna, sjá um lyfjapantanir, sinna bakvöktum á móti hinum
hjúkrunarfræðingnum og ﬂeira.
Heilsugæslustöðin: Sinnir Vík og sveitinni í kring alveg út undir
Eyjafjöll. Starf hjúkrunarfræðings þar er fólgið í að sinna heimahjúkrun, ungbarnavernd, skólahjúkrun og almennum heilsugæslustörfum.
Hæfniskröfur: Viðkennt hjúkrunarleyﬁ frá Heilbrigðisráðuneytinu.
Starfskjör: Laun samkvæmt samningi Félags ísl. hjúkrunarfræðinga
og launanefnd sveitarfélaga. Niðurgreitt húsnæði í ákveðinn tíma
og skemmtilegt vinnuumhverﬁ.
Frekari upplýsingar veitir:
Sigríður Kjartansdóttir forstöðumaður Hjallatúns í síma 487-1348
eða netfang hjallatun@vik.is
Helga Þorbergsdóttir hjúkrunarstjóri Heilsugæslustöðvarinnar í Vík í
síma 480-5340 eða netfang helga@hsu.is
Umsóknir skulu sendar á ofangreind netföng
eða með pósti stílað á:
Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili
Hátúni 10 – 12
870 Vík í Mýrdal

Umsóknir berist fyrir 25. ágúst 2008 til Hildar Þóru Hallbjörnsdóttur, deildarstjóra, og veitir hún jafnframt upplýsingar í
símum 543 6103 og 825 5153, netfang hildurha@landspitali.is.

Sjúkraliðar
Endurhæﬁngardeild R-3 Grensási leitar eftir metnaðarfullum
sjúkraliðum sem hafa áhuga á að starfa með samhentum hópi
fagfólks að uppbyggingu og þróun hjúkrunar á sviði endurhæfingar. Starfshlutfall er eftir samkomulagi. Unnið er samkvæmt
einstaklingshæfðri hjúkrun með virki þátttöku sjúkraliða.
Deildin sérhæﬁr sig í endurhæﬁngu sjúklinga með taugasjúkdóma. Í boði er einstaklingshæfð aðlögun og skipulögð
fræðsla.
Umsóknir berist fyrir 25. ágúst 2008 til Sigríðar Guðmundsdóttur, deildarstjóra, sími 543 9118, netfang siggud@landspitali.is og veitir hún jafnframt upplýsingar í síma 543 9118,
netfang siggud@landspitali.is.

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á lungnadeild A-6.
Lungnadeildin er eina sérhæfða deild sinnar tegundar á
landinu. Við leitum eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum
sem hafa áhuga á að starfa með samhentum hópi fagfólks að
uppbyggingu og þróun hjúkrunar á sviði hágæslu og meðferðar bráð- og langveikra lungnasjúklinga og fjölskyldna þeirra.
Skráning lyfjafyrirmæla er á rafrænu formi og á deildinni er
stöðugt vaxandi hátæknimeðferð. Boðið er uppá einstaklingshæfða aðlögun og skipulagða fræðslu.
Starfshlutfall og vinnutími er samkomulagsatriði. Sveigjanlegur vinnutími er í boði og er leitast við að koma til móts við
óskir starfsmanna. Hjúkrunarfræðingar óskast einnig á fastar
næturvaktir.

Starﬁð felur í sér að veita lungnasjúklingum hjúkrun í samræmi við sýn og stefnu hjúkrunar á Landspítala. Boðið er
uppá einstaklingshæfða aðlögun og skipulagða fræðslu.
Starfshlutfall eftir samkomulagi og sveigjanlegur vinnutími í
boði. Leitast er við að koma til móts við óskir starfsmanna.
Fastar næturvaktir koma einnig til greina.
Umsóknir berist fyrir 25. ágúst 2008 til Öldu Gunnarsdóttur,
deildarstjóra, sími 543 6677, netfang aldagunn@landspitali.is
og veitir hún upplýsingar ásamt Herdísi Herbertsdóttur, sviðsstjóra, netfang herdish@landspitali.is.

Hjúkrunarfræðingar
Endurhæﬁngardeild R-3 að Grensási leitar eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum. Starfshlutfall er eftir samkomulagi.
Deildin sérhæﬁr sig í endurhæﬁngu sjúklinga með sjúkdóma í
út- og miðtaugakerﬁ. Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum
sem búa yﬁr góðri þekkingu og reynslu. Við leggjum áherslu á
símenntun starfsfólks og komum til móts við vaktaóskir m.t.t.
fjölskylduaðstæðna.
Við leitum eftir hjúkrunarfræðingum sem áhuga hafa á að
starfa í þverfaglegu teymi með samhentum hópi fagfólks. Á
deildinni er einstaklingshæfð hjúkrun og í haust hefst innleiðing á fjölskylduhjúkrun og leitum við því að sterkum einstaklingum sem áhuga hafa á frekari uppbyggingu og þróun
hjúkrunar á sviði endurhæﬁngar. Í boði er einstaklingshæfð
aðlögun og skipulögð fræðsla. Hjúkrunarfræðingar eru boðnir
velkomnir í heimsókn til að kynna sér starfsemi deildarinnar
og vinnuaðstöðu.
Umsóknir berist fyrir 25. ágúst 2008 til Sigríðar Guðmundsdóttur, hjúkrunardeildarstjóra, sími 824 5291, netfang siggud@
landspitali.is og veitir hún jafnframt upplýsingar um starﬁð.

Umsóknir berist fyrir 25. ágúst 2008 til Öldu Gunnarsdóttur,
deildarstjóra, sími 543 6677, netfang aldagunn@landspitali.is
og veitir hún upplýsingar ásamt Herdísi Herbertsdóttur, sviðsstjóra, lyﬂækningasviðs I, netfang herdish@landspitali.is.

Umsóknarfrestur er til 1. sept. 2008
Öllum umsóknum verður svarað
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður
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Foldaskóli
Logafold 1, Grafarvogi, 112 Reykjavík.

Óskum eftir bifreiðastjórum með
hópbifreiðaréttindi til aksturs hópbíla
og strætisvagna
Um er að ræða bæði 100% störf og hlutastörf sem henta
bæði konum og körlum.
Ennfremur vantar okkur bifvélavirkja eða vélvirkja
vana verkstjórnun
Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma
515 2700 á skrifstofutíma.

Laus störf á komandi vetri
Ein staða umsónarkennara á yngsta stigi
Skólaliði í mötuneyti starfsmanna (80-100% starf)
Tvær stöður skólaliða í gæslu og ræstingar
Nánari upplýsingar hjá Kristni Breiðfjörð
skólastjóra í síma 540 7600 & 664 8180.
Kolbrúnu Ingólfsdóttur aðstoðarskólastjóra 664
8183 Jóni Gunnari umsjónarmanni skóla 664 8182

5 stöður við þróunarvinnu
á Indlandi, Zambíu og Mósambík

14 mánuðir - þar af 6 mánaða undirbúningur í Noregi.
Hefst í október/ febrúar
Vinna með HIV- og eyðnismitaða, menntun kennara,
við samfélagsvinnu, götubörn.
Haﬁð samband: sidsel@humana.org
0047 61264444
www.drh-norway.org

Menntasvið

Öskjuhlíðarskóli auglýsir
Leikskólasvið

Lausar eru eftirfarandi stöður næsta
skólaár:

Aðstoðarleikskólastjóri í Hraunborg
Laus er til umsóknar staða aðstoðarleikskólastjóra
í leikskólanum Hraunborg, Hraunbergi 12.
Hraunborg er þriggja deilda leikskóli í efra Breiðholti.
Leikskólinn stendur í jaðri Elliðaárdals og stutt er í
skemmtilegar gönguleiðir og opin náttúrusvæði.
Einkunnarorð Hraunborgar eru “Leikum og lærum”
og undirstöðuatriðin í uppeldisstarﬁ leikskólans eru
leikur, lífsleikni og daglegt líf.
Heimasíða Hraunborgar er www.hraunborg.is.
Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna
að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu
uppeldisstarfsins í samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæﬁleikar, frumkvæði, áhugi og
metnaður í starﬁ
Upplýsingar veitir Sigurborg Sveinbjörnsdóttir, leikskólastjóri í síma 557 9770/693 9835 og Auður Jónsdóttir,
mannauðsráðgjaﬁ á Leikskólasviði í síma 411-7000.
Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf. Umsækjendur eru
beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf. Umsóknarfrestur er til 19. ágúst 2008.

Þroskaþjálﬁ 100% starf
sérkennari/kennari 100% starf
stuðningsfulltrúi
Mikilvægt er að viðkomandi haﬁ reynslu af kennslu
eða vinnu með börnum með þroskahömlun.
Upplýsingar veita Dagný Annasdóttir skólastjóri netfang;
dagnyannas@oskjuhlidarskoli.is og Jóhann A Kristjánsson
aðstoðarskólastjóri netfang: jak@oskjuhlidarskoli.is
sími:4117950/6648405
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Skrifstofumaður - Bókhald
Fjármálasvið Landspítala óskar eftir að ráða reyndan
starfsmann í fjárhagsbókhald. Nauðsynlegt er að starfsmaðurinn geti unnið sjálfstætt við bókhaldsverkefni og
úrlausn ýmissa viðfangsefna við fjárhagsbókhald.
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Eftirfarandi kröfur eru gerðar til umsækjenda:
• Stúdentspróf, verslunarpróf eða önnur sambærileg
menntun.
• Reynsla af störfum við fjárhagsbókhald.
• Sjálfstæði í störfum og framtakssemi í úrvinnslu
verkefna.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknir berist fyrir 25.ágúst 2008 til Jónínu Birgisdóttur,
deildarstjóra, sími 543 1245, netfang joninabi@landspitali.is og veitir hún upplýsingar um starﬁð ásamt Bjarka
Þór Baldvinssyni, verkefnastjóra, netfang bjarkiba@lsh.is.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum
Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á
heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður

Verslunarstjóri
Samkaup Úrval við Hyrnutorg
óskar eftir verslunarstjóra
Starfssvið:
Ábyrgð á rekstri verslunarinnar
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti við viðskiptavini
Birgðahald og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum skilyrði
Frumkvæði og metnaður í starﬁ
Góð framkoma og rík þjónustulund
Reynsla af stjórnun eða rekstri.
Um áhugavert starf er að ræða hjá ört stækkandi
fyrirtæki. Góð laun í boði fyrir drífandi
og kraftmikinn einstakling.
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri
Dómhildur Árnadóttir á domhildur@samkaup.is.
Umsóknarfrestur er til 18. ágúst og umsóknir
berist á sama netfang.

Stuðningur
til sjálfshjálpar

;anlVgZh`VgZ[i^g#CZi[dgg^iVgV

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis
óskar eftir þroskaþjálfa til að sinna félagslegum stuðningi og persónulegri aðstoð við
athafnir daglegs lífs við íbúa í Hátúni 10 og
nágrenni.
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• Aðstoð við verkefni daglegs lífs og almenn
heimilisstörf
• Stuðningur til sjálfshjálpar og samfélagslegrar
þátttöku
• Samráð og upplýsingagjöf

 ={h`aVbZccijciakjcVg[g¨Â^ZÂVhVbW¨g^aZ\bZccijc
 GZnchaVV[#CZi8egd\gVbb^c\!bjai^"i^ZgYZh^\c
 GZnchaVV[L^cYdlh8dbbjc^XVi^dc;gVbZldg`
 GZnchaVV[DgVXaZ\V\cV\gjccjb
 H`^ejaZ\d\\jÂk^ccjWg\Â!{cÄZhhVÂ[gcVhkZ^\_VcaZ^`V
 =gZ^cihV`VkdiidgÂ
 <ÂZch`j`jcc{iiV
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s
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s

81507

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Frumkvæði og jákvæðni
• Félagsliðamenntun æskileg

Boðið er upp á:
Fræðslu, handleiðslu og stuðning í starﬁ
Góðan starfsanda
Fjölbreytt starf

Áhugasamir haﬁ samband
Eldey Huld Jónsdóttir verkefnisstjóri í
síma: 562 2712 eða í tölvupósti:
eldey.huld.jonsdottir@reykjavik.is
eða sæki um á www.reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og Eﬂingar Stéttarfélags

G : N CHA 6H:B@ :BJG6Á<Ó ÁJBCDI JB

 Ì]j\^d\$ZÂVgZnchaVV[6\^aZ[Zgajb
 K^Âbih]ccjcbZÂL^cYdlh;dgbh
 LZWJhZg^ciZg[VXZ]ccjcbZÂ6HE#CZi
 ÃZ``^c\{i¨`c^aZ\jjb]kZg[^[aj\[aV\VH>I6!>6I6d#h#[gk#
 K^hjVaHijY^dIZVb;djcYVi^dcHZgkZg
 ÃZ``^c\{IZVb;djcYVi^dcjb]kZg[^[g{B^Xgdhd[iÄgjc

;ng^ghejgc^ghZcY^hi{cZi[Vc\^Â_dc5[anlVgZ#cZi#
H`g^[aZ\Vgjbh`c^g{hVbijeeaÅh^c\jbjbbZccijc
d\[ngg^hig[h`VhihZcYVg{/
_dc5[anlVgZ#cZiZÂV;anlVgZ{ÏhaVcY^Z][#!
Ehi]a[-+)+!HÂjbaV(!&%-GZn`_Vk`
[ng^g&+#{\hic`#

;anlVgZ{ÏhaVcY^hg]¨[^gh^\]j\"
WcVÂ^[ng^g[aj\kaVg#;ng^gi¨`^Â]Z[jg
[gVbaZ^iid\hZai]j\WcVÂi^a]aZÂhaj"
h`g{g\ZgÂVgZ#lZ^\]iVcYWVaVcXZ
hÂVc'%%&#;ng^gi¨`^ÂÄ_cVg^ccaZcYjb
hZbZgaZcYjbVÂ^ajbZcgb.%V[
kZaij[ng^gi¨`^h^ch`ZbjgZgaZcY^h[g{#
;ng^gi¨`^ÂZgbZÂYgZ^[^c\VghVbc^c\
k^Â?ZeeZhZcHVcYZghdc>cX#hZbZg
Z^cchi¨ghi^[aj\\V\cVYgZ^[^c\VgVÂ^a^
]Z^b^cjb#?ZeeZhZcbVg`VÂhhZijg
d\hZajgkgjg;anlVgZ{]Z^bhkhj#

;anlVgZ]Z[jgcÅkZg^Âh`g^[VÂjcY^g
hVbc^c\jbhbÂ^{`Zg[^[ng^gWgZh`V
kVgcVgb{aVg{ÂjcZni^ÂhVbhiVg[^
k^ÂI]VaZhJ@#

¡h`^aZ\iZgVÂk^Â`dbVcY^\Zi^]V[^Âhig[hZb[nghi#
;Vg^ÂkZgÂjgbZÂVaaVgjbh`c^gd\[ng^ghejgc^ghZbigcVÂVg"
b{ad\aajbjbh`cjbkZgÂjghkVgVÂ#
Velferðarsvið

Laus störf við
Íþróttamiðstöð Seltjarnarness
Vallarstjóri

Óskað er eftir að ráða starfsmann sem hefur
umsjón með knattspyrnuvöllum bæjarins.
Um er að ræða nýtt heilsársstarf sem er
umsjón með nýjum gervigrasvelli í fullri
stærð, tveimur sparkvöllum ásamt grasvelli.
Verið er að byggja stúku og búningsklefa
við gervigrasvöllinn ásamt félags- og starfsmannaaðstöðu sem verður tekin í notkun
með haustinu.

SPENNANDI ST RF ê BOÜI
INTERSPORT BêLDSH FÜA OG LINDUM
AUGL SA EFTIR STARFSFîLKI ê ALLAR DEILDIR

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára,
hafa góða þjónustulund, eiga gott með að
umgangast fólk á öllum aldri og síðast en
ekki síst að vera handlagnir eða iðnmenntaðir.

D``jgkVciVghajbZccVaaVgYZ^aY^g#K^Â]_{>ciZghedgiaZ\\_jb{]Zghaj{
\ÂVchiVg[hVcYV!b^`aVÄ_cjhija^ejgÂd\h`Zbbi^aZ\Vck^ccjhiVÂ#

Viðhaldsumsjón

Óskað er eftir að ráða starfsmann sem sér
um viðhald í sundlaug, íþróttahúsi og knattspyrnuvelli. Um er að ræða mjög vítt starfssvið sem unnið er í dagvinnu. Æskilegt er
að umsækjendur hafi iðnmenntun eða færni
og reynslu í ýmisskonar viðhaldsstörfum.

Baðvörður

Óskað er eftir að ráða baðvörð í búningsklefa karla í íþróttahúsi. Um er að ræða
starf við baðvörslu og þrif.
Laun eru samkv. samstarfssamningi launanefnda sveitarfélaga og starfsmannafélagi
Seltjarnarness.
Íþróttamiðstöð Seltjarnarness er þjónustufyrirtæki sem rekið er af Seltjarnarnesbæ
og þar starfa um 20 manns.
Umsóknir eða nánari upplýsingar berist á
póstfangið haukur@seltjarnarness.is

Augl. Þórhildar 2200.420

SELTJARNARNESBÆR
Íþróttamiðstöð







HiVg[^Â[Zahihajd\Ä_cjhiji^ak^Âh`^eiVk^cV>ciZghedgi
GZnchaVV[haj$Ä_cjhijhig[jb¨h`^aZ\
ÃZ``^c\{ÄgiiVkgjbZg`dhijg
A^ejgÂ!\aZÂ^d\Yg^[`gV[ijgi^aVÂc{{gVc\g^
¡h`^aZ\iZgVÂjbh¨`_ZcYjghj'%{gVZÂVZaYg^
ÏWdÂ^Zgj`gZ[_VcY^hig[a[aZ\jjb]kZg[^#=ajiVhig[ZgjZ^cc^\WdÂ^#
Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZÂ&-#{\hi

Jbh`c^g[ng^g7aYh][ÂVWZg^hii^a<jccVgh<jÂbjcYhhdcVg!kZghajcVghi_gV!
{cZi[Vc\^Â/\jccVg5^ciZghedgi#^h#
Jbh`c^g[ng^gA^cY^gWZg^hii^a=VgÂVg7gV\VhdcVg!kZghajcVghi_gV!
{cZi[Vc\^Â/]dgYjg5^ciZghedgi#^h#
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Verslunarstjóri
Samkaup strax Laugarvatni óskar eftir
að ráða verslunarstjóra og starfsfólk í
almenn verslunarstörf
Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum skilyrði.
Frumkvæði og metnaður í starﬁ.
Góð framkoma og rík þjónustulund.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Tölvukunnátta æskileg.
Allar frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri
Dómhildur Árnadóttir á netfanginu:
domhildur@samkaup.is
Umsóknir berist á sama netfang fyrir 18. ágúst 2008.

Starf í glerverksmiðju
Við erum að leita að starfsmanni í glerverksmiðju okkar í
Hafnarﬁrði.

3PENNANDIÈSTÚRFÈÓÈÉGUÈALDRARA

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur en ekki
skilyrði. Áhugasamir haﬁ samband við Þorstein í síma
6992434 eða Sigurð í síma 6989873

£ÈÚLDRUNARSVIIÈERÈVEITTÈFJÚLBREYTTÈJØNUSTAÈFYRIRÈALDRAAÈBIÈÉÈ,ANDAKOTIÈOGÈÓÈ&OSSVOGIÈ£ÈSVIINUÈERUÈDEILDIRÈARÈSEMÈ
VEITTÈERÈSÏRHFÈJØNUSTAÈSSÈENDURHlÈNG ÈMEFERÈLUNGNASJÞKDØMAÈOGÈHEILABILUNAR ÈMEFERÈBRÉVEIKRAÈALDRARAÈOGÈ
LÓKNARMEFERÈ%INNIGÈERÈSTARFRKTÈGÚNGUDEILDÈOGÈDAGDEILDÈ6ERIÈERÈAÈINNLEIAÈFJÚLSKYLDUHJÞKRUNÈÉÈSVIINUÈOGÈMIKIÈGA È
OGÈUMBØTASTARFÈERÈÓÈGANGIÈSEMÈSTARFSMENNÈERUÈHVATTIRÈTILÈAÈTAKAÈÉTTÈÓ

Job in Glass assembling factory
We are looking for a worker to work in our glass assembling factory in Hafnarfjörður. Needs to understand either
English or Icelandic. Please contact Þorstein tel: 6992434
or Sigurð tel: 6989873

6IÈLEITUMÈAÈFØLKIÈSEMÈHEFURÈHlÈLEIKAÈTILÈAÈVINNAÈSJÉLFSTTTÈOGÈERÈLIPURTÈÓÈMANNLEGUMÈSAMSKIPTUMÈ£HUGIÈÉÈMÉLEFNUMÈ
ALDRARAÈOGÈFJÚLSKYLDNAÈEIRRAÈERÈNAUSYNLEGURÈENÈVINNAÈFAGSTÏTTAÈERÈMEÈHAGSMUNIÈEIRRAÈAÈLEIARLJØSIÈÈ°ÈBOIÈERÈALÚGUNÈ
EFTIRÈÚRFUMÈHVERSÈOGÈEINS

(JÞKRUNARFRINGAR

(JÞKRUNARFRINGUR

(ELSTUÈVERKEFNIÈ

NTURVAKTIRÈÉÈ,ANDAKOTI

»È (JÞKRUNÈALDRARAÈMEÈÉHERSLUÈÉÈENDURHFINGU
»È 6AKTSTJØRNÈOGÈVERFAGLEGÈSAMVINNAÈVIÈARARÈ
STARFSSTÏTTIR
»È ¨ÉTTTAKAÈÓÈUMBØTAVERKEFNUMÈEAÈRANNSØKNUMÈ

(FNISKRÚFUR
»È 2EYNSLAÈAFÈÚLDRUNARHJÞKRUNÈSKILEGÈENÈEKKIÈ
SKILYRI

3JÞKRALIAR
(ELSTUÈVERKEFNIÈ

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

Fyrir næsta skólaár
eru laus til umsóknar
eftirfarandi störf

(ELSTUÈVERKEFNIÈ
»È 3TARFIÈFELURÈÓÈSÏRÈSTJØRNUNÈOGÈSKIPULAGNINGUÈ
HJÞKRUNARÈÉÈNTURVAKTÈÉÈ ÈSJÞKRADEILDUMÈÈ(VERJAÈ
NØTTÈERUÈ ÈHJÞKRUNARFRINGARÈÉÈVAKTÈÓÈHÞSINU

Starf stuðningsfulltrúa, þroskaþjálfa

M.a. til að vinna með einhverfum börnum.

»È £ÈDEILDUNUMÈÈERUÈSKJØLSTINGARÈMEÈMARGVÓSLEGÈ
HEILSUFARSVANDAMÉL

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,
eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

»È 3TARFSHLUTFALLÈERÈSAMKOMULAGSATRIIÈÈ6IÈLAUNARÚUNÈ
ERÈTEKIÈTILLITÈTILÈUMFANGSÈOGÈÉBYRGAR

(FNISKRÚFUR

Störf skólaliða og störf við ræstingar

»È 2EYNSLAÈAFÈÚLDRUNARHJÞKRUNÈSKILEGÈENÈEKKIÈSKILYRI

Möguleiki er á fullu starfi eða hlutastarfi.

»È (JÞKRUNÈALDRARAÈOGÈVERFAGLEGÈSAMVINNAÈVIÈ
ARARÈSTARFSSTÏTTIR

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson aðstoðarskólastjóri,
baldur@seltjarnarnes.is, sími 5959250

»È 5MSJØNÈVERKEFNA

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

(FNISKRÚFUR
»È 2EYNSLAÈAFÈÚLDRUNARHJÞKRUNÈSKILEGÈENÈEKKIÈ
SKILYRI

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

5MSØKNUMÈÉSAMTÈUPPLâSINGUMÈUMÈNÉMÈOGÈFYRRIÈSTÚRFÈSKALÈSKILAÈFYRIRÈÈSEPTEMBERÈÈTILÈ"RYNDÓSARÈ'ESTSDØTTUR ÈDEILD
ARSTJØRA ÈSÓMIÈÈ ÈNETFANGÈBRYNDISG LANDSPITALIISÈOGÈVEITIRÈHÞNÈUPPLâSINGARÈUMÈSTÚRFINÈÉSAMTÈ)NGIBJÚRGUÈ(JALTADØTTUR È
SVISSTJØRAÈHJÞKRUNAR ÈSÓMIÈÈ ÈNETFANGÈINGIHJ LANDSPITALIISÈ

Augl. Þórhildar 2200.417

,AUNÈSAMKVMTÈGILDANDIÈKJARASAMNINGIÈVIKOMANDIÈSTÏTTARFÏLAGSÈOGÈFJÉRMÉLARÉHERRAÈ5MSØKNAREYUBLÚÈFÉSTÈÓÈUPPLâSINGUMÈ&OSSVOGIÈOGÈ(RING
BRAUT ÈSKRIFSTOFUÈMANNAUSMÉLAÈ%IRÓKSGÚTUÈ ÈÉÈHEIMASÓUÈWWWLANDSPITALIISÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ
«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKIN
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa

www.grunnskoli.is
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Vantar þig
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Smiði, múrara, járnabindingamenn,
málara eða aðra starfsmenn?

Hársnyrtir

Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu.
Getur haﬁð störf nú þegar.

Hársnyrtistofan Dalbraut óskar eftir hársnyrti til starfa.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Hársnyrtistofan • Dalbraut 1 • Sími 698 7537

Samkaup Strax Búðakór 1,
Kópavogi
Óskum eftir starfsfólki á allar vaktir
Aðeins þjónustulundaðir og drifandi
einstaklingar koma til greina, eldri en 18 ára.
Fólk á öllum aldri hvatt til að sækja um.
Upplýsingar veitir verslunarstjóri Þórhalla
Grétarsdóttir sími 898-6446

Menntasvið

Störf í grunnskólum
Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100, 664 1111
• Skólaliði,
• Umsjónarkennari á miðstigi,
Ártúnsskóli, Árkvörn 6, sími 567 3500
• Kennari í myndmennt og hönnun 75-100% staða
• Skólaliði,
Austurbæjarskóli, v/Vitastig, sími 411 7200
• Kennari á miðstigi

Áfengis- og vímuefnaráðgjaﬁ
Óskað er eftir áfengis- og vímuefnaráðgjafa
í fullt starf.
Hæfniskröfur
Við leitum að starfsmanni með:
- reynslu á sviði áfenigs- og vímuefnaráðgjafar
- frumkvæði og metnað í starﬁ
- hæfni í mannlegum samskiptum
Viðkomandi þarf að vera reiðubúin/inn til að taka þátt í
teymisvinnu og þróunarstarﬁ.
Í boði er áhugavert og spennandi starf í góðu vinnuumhverﬁ
undir handleiðslu félagsráðgjafa. Vegna kynjahlutfalls á
vinnustaðnum leitum við sérstaklega eftir karlmanni.
EKRON, starfsþjálfun er sértæk einstaklingsmiðuð
atvinnutengd starfsþjálfun/endurhæﬁng fyrir óvirka
áfengis- og vímuefnaneytendur.
Umsóknir skulu berast fyrir 25. september n.k. og veitir
Herdís Hjörleifsdóttir, félagsráðgjaﬁ frekari upplýsingar í
síma 567 12 12 eða á netfang herdis@ekron.is
Umsóknir sendast til EKRON, starfsþjálfun,
Smiðjuveg 4b, 200 Kópavogi.

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 577 2900, 664 8135
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Dönskukennari á unglingastigi
• Forfallakennari í tilfallandi forföll, stundakennsla
Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3, sími 411 7450
• Baðvörður drengja,
• Skólaliði 50-100% staða
• Starfsmaður skóla, gangavörður
Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Umsjónarkennari á miðstigi,
• Umsjónarkennari á unglingastigi,
• Stuðningsfulltrúi, 70 - 100% staða
• Skólaliði, 70% staða
• Heimilisfræðikennari, 60% staða
Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600, 664 8160
• Deildarstjóri sérkennslu, 50% deildarstjórn, 50% sérkennsla
• Stuðningsfulltrúar, tvær 75% stöður
• Skólaliði,
Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557 3800
• Umsjónarkennari í 2. bekk
• Umsjónarkennari í 4. bekk
• Heimilisfræðikennari, 50% staða
Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Skólaliði í eldhús, 80-100 % staða
• Skólaliðar, 2 stöður í gæslu og ræstingu

Vinnueftirlitið óskar að ráða
eftirlitsmann til starfa á Vesturlandi
Helstu verkefni eru:
• Vinnuvéla- og tækjaeftirlit
• Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi
í landbúnaði
• Fræðsla, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980 um aðbúnað
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Staðgóð tæknimenntun, t.d. vélfræði- eða
iðnmenntun
• Þekking og reynsla sem nýtist í starﬁ sem þessu,
s.s vinna við stjórn eða viðgerð vinnuvéla
• Geti unnið sjálfstætt og sýni frumkvæði í starﬁ
• Góð framkoma og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla í tölvunotkun æskileg
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarﬁ er kostur
Um er að ræða 100 % starf með staðsetningu á
Akranesi. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf
sem fyrst. Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs.
Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf sendist Vinnueftirliti ríkisins, Stillholti 18, 300
Akranesi fyrir 1. september nk. Umsóknareyðublað
er ekki notað.
Nánari upplýsingar um starﬁð fást hjá
Guðjóni Sólmundssyni umdæmisstjóra, skrifstofu
Vinnueftirlitsins á Akranesi, s. 431-2670 og 892-7593,
(gsol@ver.is) og Magnúsi Guðmundssyni deildarstjóra
vinnuvéladeildar s. 550-4685 og 891-7622.

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200 / 664 8190
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Þroskaþjálﬁ
• Starfsmaður skóla til að sinna nemendum í leik og starﬁ
• Tónmenntakennari, 50% staða, góð stundaskrá í boði
Hagaskóli, Fornhagi 1, sími 535 6500
• Stærðfræðikennari í námsver
• Skólaliði, 70-100% staða
Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 664 8200, 664 8201
• Deildarstjóri sérkennslu, 50% starf deildarstjóra og
sérkennsla
• Skólaliði,
• Kennari, aﬂeysing vegna fæðingarorlofs frá 15. sept til
15. des. Raungreinar og samfélagsfræði
• Sérkennari eða Þroskaþjálﬁ, sérdeild, 80-100% staða
Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300, 664 8215
• Dönskukennari á unglingastigi, aﬂeysing v/ fæðingarorlofs,
• Þroskaþjálﬁ, aﬂeysing vegna fæðingarorlofs,
50 - 100% staða
• Íþróttakennari,
• Stuðningsfulltrúi í 5. bekk, 50 % staða

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466, 664 8235
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Þroskaþjálﬁ
• Forfallakennari
Húsaskóli, Dalhúsum 41, sími 567 6100, 664 8245
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stigi, 60 - 70% staða
Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828, 664 8265, 664 8266
• Umsjónarkennari í 1. bekk
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Raungreinakennari á unglingastigi
Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880, 664 8276
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Stuðningsfulltrúi
Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Stuðningsfulltrúi, 80-100% staða
Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Textílkennari, aﬂeysing í eitt ár
Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Starfsmaður í eldhús, 80% staða
• Starfsmaður til gangavörslu, 50% starf, aﬂeysing til áramóta
Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720, 664 8320
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Skólaliði, aðstoð við nemendur og ræsting
Safamýrarskóli,Safamýri 5, sími 411 7720
• Stuðningsfulltrúi, hlutastarf síðdegis
Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500, 664 8330
• Skólaliði
Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Stuðningsfulltrúi, 75% starf
• Skólaliði, 50-100% starf eftir samkomulagi
Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Myndmenntakennari, 80% staða, aﬂeysing í eitt ár
Víkurskóli, v/Hamravík, sími 545 2700, 664 8345
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Smíðakennari
Vogaskóli, v/Skeiðarvog og Sólheima, sími 411 7373
• Stuðningsfulltrúi á mið- og unglingastigi, 80% staða
Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Kennari á unglingastigi, kennslugreinar enska og tölvuog upplýsingamennt
• Skólaliði í baðvörslu
• Skólaliði
Öskjuhlíðarskóli, Suðurhlíð 9, sími 568 9740
• Þroskaþjálﬁ,
• Sérkennari/kennari,
• Stuðningsfulltrúi

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Þroskaþjálﬁ
• Sérkennari
• Sérkennari, 50% starf með daufblindum nemanda
• Táknmálstúlkur, hlutastarf kemur til greina
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf.
Þar er að ﬁnna frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.
Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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Velferðasvið

Landsins mesta úrval af lífrænt ræktuðum afurðum.
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Félagsleg heimaþjónusta
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar eftir að ráða
starfsmann til félagslegrar heimaþjónustu í Félagsmiðstöðina við Vitatorg, Lindargötu 59.
Á staðnum eru 94 íbúðir, fyrir eldri borgara.
Helstu verkefni:
• Hvatning og stuðningur til sjálfshjálpar.
• Stuðningur við verkefni daglegs lífs
• Aðstoð við létt heimilisstörf
Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum

Um er að ræða 100% starf. Vinnutími er frá kl. 08.00 til kl
16.00. Starﬁð er laust 1. september.

Sölumaður í hlutastarf á
norðurlandi

Afgreiðslufólk

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Eﬂingar stéttarfélags.

Umsóknum má skila á Félagsmiðstöðina við Vitatorg,
Lindargötu 59, 101 Reykjavík fyrir 22. ágúst n.k.

Hæfniskröfur:
• Hæfniskröfur:
Reynsla og hæfni í mannlegum samskiptum.
● Reynsla og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla
af sölustörfum skilyrði.
● Reynsla af sölustörfum skilyrði.
• Tölvukunnátta
nauðsynleg.
•Lagerstarfsmaður
Stundvísi.
• Heiðarleiki og nákvæmni

Jafnframt er vakin athygli á að hægt er að sækja um starﬁð á
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknir óskast sendar á netfangið
Hæfniskröfur: fyrir 18. Águst nk.
dina@yggdrasill.is

Nánari upplýsingar veita Edda Hjaltested forstöðumaður og
Björg Karlsdóttir ﬂokksstjóri í síma 411-9450, netfang:
edda.a.hjaltested@reykjavik.is eða bjorg.karlsdottir@reykjavik.is

fullt starf og sumarafleysingar

● Stundvísi.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

● Heiðarleiki
og nákvæmni.
Yggdrasill
markaðsleiðandi
fyrirtæki með lífrænt ræktaðar vörur.
Yggdrasill var stofnað árið 1986 og var tilgangurinn með
t f
fél
i
ð
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t
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Grunnskóli Seltjarnarness

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun
• Sérmenntun á sviði nautgripa- eða sauðfjársjúkdóma
æskileg
• Kostur að umsækjandi haﬁ starfað við opinbert eftirlit
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Skipulags- og samskiptahæﬁleikar
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Sigurður Örn Hansson
(sigurdur.hansson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson
(hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800. Umsóknum
ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal
skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum “sérgreinadýralæknir” eða með tölvupósti á mast@mast.
is en umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst 2008. Launakjör
eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. Nánari
upplýsingar er um stofnunina er hægt að nálgast á vefsíðu
stofnunarinnar, www.mast.is.

ÓSKAR EFTIR
VERSLUNARSTJÓRA
Starfssvið: Ábyrgð á daglegum rekstri verslunar,
svo sem sölu, útliti, mönnun, kostnaði,
framkvæmdum og öðrum verkefnum.

 STARFSMENN ËSKAST Å FRAMLEIÈSLU

,AGHENTIR STARFSMEN ËSKAST Å SAMSETNINGU ¹
RAFEINDABÒNAÈI VIÈ SJ¹UM FYRIR OKKUR STARFS
MENN ¹ ALDRINUM   ¹RA UNNIÈ ER MEÈ
MJÎG FÅNGERÈA RAFEINDAÅHLUTI ¶AÈ ER KOSTUR
EF ÖÒ HEFUR REYNSLU AF RAFEINDASAMSETNINGU
LËÈAVINNU EN ER EKKI SKILYRÈI VIÈ ÖJ¹LFUM SJ¹LÙR
OKKAR STARFSFËLK ÖAR SEM VILJINN TIL AÈ L¾RA SKIPTIR
MESTU 5M ER AÈ R¾ÈA SPENNANDI T¾KIF¾RI JAFNT
FYRIR KVENMENN OG KARLMENN

5MSËKNIN SENDIST MEÈ TÎLVUPËST
mSTAR ODDI STAR ODDICOMn EÈA BRÁÚEGA TIL
3TJÎRNU /DDA 6ATNAGÎRÈUM  
2EYKJAVÅK &REKARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3IGMAR
'UÈBJÎRNSSON Å SÅMA   HEIMASÅÈA
3TJÎRNU /DDA ER WWWSTAR ODDICOM

Kristín Vilborg Sigurðardóttir
forstöðumaður Skólaskjóls,
kristinv@seltjarnarnes.is,
Sími 822 9123.

SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa

Starfsfólk í framleiðsludeild

Nemendur og starfsfólk í Stóru - Vogaskóla í Vogum

NimbleGen Systems óskar eftir fólki til starfa í
framleiðsludeild fyrirtækisins á Íslandi.

leitar að áhugasömum kennara til
samstarfs næsta skólaár.

Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu og felst vinnan í
að sinna daglegum störfum sem tengjast smíði á DNA
örﬂugum (DNA microarray).

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV) á
netfangið: atvinna@nimblegen.com.
Umsóknarfrestur er til 24. ágúst nk.

Umsóknarfrestur er til og
með 17. ágúst 2008

Upplýsingar veitir:

6IÈ BJËÈUM 3PENNANDI VERKEFNI Å SAMSTARÙ
VIÈ SAMSTILLTAN HËP STARFSMANNA Å FYRIRT¾KI SEM
¹ SÁR MIKLA FRAMTÅÈARMÎGULEIKA 3TJÎRNU /DDI
FRAMLEIÈIR M¾LIT¾KI VÎRUR FÁLAGSINS ERU SELDAR
UM ALLAN HEIM AÈALLEGA TIL UMHVERÙSRANNSËKNA
OG TIL MERKINGA ¹ DÕRUMÙSKUM EINNIG TIL
IÈNAÈARNOTA

Í boði er spennandi starf í vaxandi alþjóðlegu fyrirtæki.

Umsóknir sendist til
Elísabetar Marteinsdóttur
á netfangið: elisabet@hbu.is

Skólaskjól er lengd viðvera fyrir
nemendur í 1. til 4. bekk Grunnskóla
Seltjarnarness.

6IÈ FÎRUM FRAM ¹ ¹RANGUR VANDVIRKNI
SAMVISKUSEMI OG STUNDVÅSI

Við leitum að fólki með stúdentspróf og áhuga á efnaog erfðafræði. Mikilvægt er að viðkomandi búi yﬁr
nákvæmni og öguðum vinnubrögðum.

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarrekstri
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Frumkvæði og metnaður
Hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð ensku- og tölvukunnátta
Brennandi áhugi á tísku

Við í Skólaskjóli leitum að samstarfsfólki í skemmtileg og gefandi störf á
góðum vinnustað. Vinnan getur hentað
vel fyrir framhaldskóla- og háskólanemendur.
Vinnutími samkvæmt samkomulagi.

2200.418

Helstu verkefni:
• Vinna að bættu heilbrigði nautgripa og sauðfjár og
sjúkdómavörnum á þeim sviðum
• Upplýsinga- og gagnaöﬂun ásamt skýrslugerð
• Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir innan
sinnar sérgreinar
• Frumkvæði að framkvæmd nauðsynlegra rannsókna
og sýnatökur
• Önnur tilfallandi störf

Vantar þig vinnu?

Þórhildar

Matvælastofnun óskar eftir að ráða í starf dýralæknis nautgripa- og sauðfjársjúkdóma. Um fullt starf er að ræða á aðalskrifstofu stofnunarinar á Selfossi frá og með 1. október 2008.

&RAMTÅÈARSTÎRF

Augl.

Dýralæknir nautgripa- og
sauðfjársjúkdóma

Nánari upplýsingar veita:
Guðný Einarsdóttir
gudnye@nimblegen.com
s: 4142125
eða
Ómar Traustason
omar@nimblegen.com
s: 4142114
NimbleGen Systems útibú á Íslandi
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík

Sveitarfélagið Vogar er ört vaxandi sveitarfélag með um
1.200 íbúa í næsta nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Aðeins
um 15 mínútna keyrsla frá Hafnarﬁrði. Í sveitarfélaginu er
lögð áhersla á fjölskylduvænt umhverﬁ og heilsueﬂingu í
skóla og leikskóla.
• Sveitarfélagið mun greiða öllum háskólamenntuðum
starfsmönnum sveitarfélagsins 50 þúsund króna
eingreiðslu þann 1. september næstkomandi.
• Jafnframt veitir sveitarfélagið starfsmönnum sínum 15
þúsund króna heilsuræktarstyrk ár hvert.
Stóru- Vogaskóli
Stóru- Vogaskóli er glæsilegur skóli, einsetinn og heildstæður
með um 220 nemendum.
Allur aðbúnaður og umhverﬁ skólans er til fyrirmyndar.

Laus staða:
• Hönnun og smíði - Í smíðastofu er
m.a. splunkunýr tölvustýrður rennibekkur!
Nánari upplýsingar veitir:
Svava Bogadóttir, skólastjóri Stóru - Vogaskóla í síma 4406250 og 849-3898 Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á:
svavaboga@vogar.is
www.vogar.is
www.storuvogaskoli.is
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Leikskólasvið

Starfsmaður í félagsmiðstöð umsjónarmaður eldhúss
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir
félagslyndum starfsmanni í félagsmiðstöðina að Sléttuvegi 11. Í félagsmiðstöðinni er boðið uppá fjölbreytt
félagsstarf.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Móttaka og sala á aðsendum mat
• Umsjón með matsal og kafﬁsölu
• Almenn eldhússtörf og tiltekt í matsal,
eldhúsi og félagsmiðstöð
• Upplýsingagjöf og stuðningur við
þátttakendur í félagsstarﬁ

Hæfniskröfur
• Reynsla af þjónustustörfum er æskileg
• Metnaður til að veita úrvals þjónustu
• Stundvísi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum
samskiptum
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Eﬂingar stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir, Þórdís L. Guðmundsdóttir, deildarstjóri í síma 411-1500, netfang:
thordis.linda.gudmundsdottir@reykjavik.is og Helga
Jóhannsdóttir, forstöðumaður í síma 568-2586,
netfang: helga.johannsdottir@reykjavik.is
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um
starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst nk.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega
samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar
og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Skapandi störf með skapandi fólki
Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu

Hólaborg, Suðurhólum 21, sími 557-6140
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Deildarstjórar

Yﬁrmaður í eldhús

Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Nóaborg, Stangarholti 11, sími 562-9595
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664

Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385

Leitað er eftir:

Aðstoðarmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455. Um er að ræða
75% stöðu.
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Austurborg, Háaleitisbraut 70, sími 553-8545
Bakkaborg, Blöndubakka 2, sími 557-1240
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515 / 867-9868
Garðaborg, Bústaðavegi 81, sími 553-9680
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Grandaborg, Boðagranda 9, sími 562-1855
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Hagaborg, Fornhaga 8, sími 551-026
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-860
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350

Leikskólasérkennari/þroskaþjálﬁ/atferlisþjálﬁ
Grandaborg, Boðagranda 9, sími 562-1855
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099. Um er að ræða 50%
stöðu.
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störﬁn
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Velferðarsvið

Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri
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Mata hf
Sundagörðum 10 104 Reykjavík

Mata hf óskar að ráða
skrifstofu/sölumann til starfa.
Starfssvið:
° Símvarsla (móttaka pantana og skráning)
° Reikningsgerð
° Uppgjör viðskiptavina
° Almenn skrifstofustörf
Æskilegt er að starfsmaður haﬁ góða tölvuþekkingu og
þekking á Navision er kostur.
Við leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur, hefur
góða þjónustulund, getur sýnt frumkvæði, er sveigjanlegur,skipulagður og hefur hæﬁleika í mannlegum samskiptum.

Sundfélag Hafnarfjarðar
óskar eftir að ráða þjálfara fyrir yngri hópa félagsins,
einnig óskum við eftir að komast í samband við áhugasama
þjálfara / kennara sem hafa áhuga á að þjálfa eða kenna
öllum aldri, td.
sundknattleik (póló) sundleikﬁmi, ungbarnasund, eldriborgara kennsla, listsund. Við tökum vel í allar hugmyndir
sem hægt er að tengja við vatn og sundi, frekari upplýsingar
er hægt að fá hjá Rósu í síma 898-9982, einnig er hægt að
senda fyrirspurnir á sh@sh.is

Mata er rótgróin heildsala sem sérhæﬁr sig í dreiﬁngu á
ávöxtum og grænmeti.
Áhugasamir sendið inn skriﬂegar umsóknir á netfangið
eggert.g@mata.is

Íþróttafélagið Gerpla óskar eftir
starfsfólki í eftirfarandi störf:
•
•
•
•
•
•

Rekstrarstjóri
Baðverði - virka daga
Baðverði - um helgar
Þjónustustarf í afgreiðslu
Fimleikaþjálfari
Íþróttakennari

Nánari upplýsingar veitir Auður Inga Þorsteinsdóttir
framkvæmdastjóri í síma: 557-4923 eða á netfangið;
audurth@gerpla.is Umsóknir skuli berast fyrir miðvikud.
20. Ágúst. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra – Gjábakki:
• Starfsmaður í eldhús 65%
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn
og unglinga með sérþarfir
• Aðstoð við heimilisstörf
Molinn, menningar- og tómstundamiðstöð
ungs fólks:
• Starfsfólk 100% eða hluta störf
• Umsjón með kaffihúsi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:

Starfskraftur á
ferðaskrifstofu óskast
Ferðaskrifstofan Ísafold var stofnuð 1997.
Sérsvið ferðaskrifstofunnar eru sérsniðnar ferðir
fyrir litla hópa með háu þjónustustigi. Isafold
Travel skipuleggur einnig í litlu mæli sérferðir
fyrir hópa til útlanda, rekur hópbíladeild og
jeppaleigu. Fastráðnir starfsmenn ferðaskrifstofunnar og tengdra fyrirtækja eru 5,
sjá nánar á www.isafoldtravel.is.
Við leitum eftir áhugasömum starfskrafti með
reynslu af ferðaskrifstofustörfum. Viðkomandi
verður að geta unnið sjálfstætt, einkum í
sambandi við bréfaskipti, ferðalýsingar og
verðtilboð. Kunnátta í vinnu með DK viðskiptahugbúnað er kostur. Umsækjandi þarf að geta
talað og skrifað á ensku og þýsku auk íslensku
og geta haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknir -helst á ensku- ásamt ferilskrá berist
fyrir 20. ágúst til henry@isafoldtravel.is. Farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál,
öllum umsóknum verður svarað
Litlir hópar - lifandi ferðir

Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
• Þroskaþjálfi 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Námsráðgjafi 100%
• Matráður í starfsmannaeldhús 80 -100%
Hörðuvallaskóli:
• Skólaliði II – gangavörður/ræstir
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
• Matráður starfsmanna
Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50% e. hád.
• Gangavörður/ræstir 100%
Lindaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf
• Kennari í sérkennslu
Salaskóli:
• Starfsmaður í eldhús – hlutastarf eða
fullt starf
• Skólaliðar II – gangav/ræstar hlutastarf
eða fullt starf
• Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
• Umsjónarkennari á miðstig
• Matráður starfsmanna 80-100%
Snælandsskóli:
• Gangavörður/ræstir – skólaliði II
Vatnsendaskóli:
• Þroskaþjálfi
• Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is
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Umsóknir með mynd og ferilskrá berist til
sjsk@simnet.is fyrir 18. ágúst. Nánari upplýsingar
veitir Þóra í síma 896-5269. Allar fyrirspurnir verða
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og öllum svarað.

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF

Störf hjá La Senza Reykjavík
og á Akureyri

La Senza er eitt útbreiddasta vörumerki heims á sviði kvenundirfatnaðar með um 700 verslanir. La Senza býður upp á glæsilegan undirf,

La Senza er að leita að starfsfólki í fullt starf og hlutastörf í
verslunum sínum á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Við
leitum að þjónustuliprum og áhugasömum einstaklingum á
aldrinum 18-40 ára. Við bjóðum upp á líﬂegt starfsumhverﬁ
hjá vaxandi fyrirtæki.

náttatnað og aukahluti á góðu verði. Nordic Retail Partners ehf,
rekstraraðili La Senza á Íslandi er sérleyﬁshaﬁ fyrir La Senza á Íslandi,
Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. La Senza hefur rekið verslun í Kringlunni
frá 2003. Uppbygging La Senza verslana í þessum löndum er í
fullum gangi.

Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennari
Baugur: 570 4350
• Leikskólakennarar
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
v/ sérkennslu
Dalur: 554 5740
• Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein.
• Sérkennslustjóri
• Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
• Aðstoð í eldhús
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennari
• Leikskólasérk./þroskaþjálfi í haust
Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari
Fífusalir: 570 4200
• Deildarstjóri á yngri deild
• Leikskólakennarar
Grænatún: 554 6580
• Sérkennslustjóri 50%
• Leikskólak/þroskaþj. 100%
Hvarf: 570 4900
• Deildarstjórar frá 11. ágúst
• Leikskólakennarar frá 11. ágúst
• Sérkennslustjóri, sem fyrst
Kópahvoll: 554 0120
• Leikskólakennari
• Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50%
f.hád.
Kópasteinn: 564 1565
• Leikskólak/leiðb. næsta haust
• Leikskólak/leiðb.tímab.afleys. næsta haust
• Leikskólak/tónlist – hlutastarf
Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennari
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Deildarstjóri
• Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar

VERKEFNASTJÓRAR ÓSKAST
Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli auglýsir laus fjögur
störf verkefnastjóra. Annars vegar er um að ræða tvær stöður
almennra verkefnastjóra hjá tækniþjónustunni og hins vegar tvær
stöður verkefnastjóra útstöðva.
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
Leitað er eftir einstaklingum með háskólamenntun á sviði verkfræði,
viðskiptafræði eða einstaklingum með sambærilega menntun.
Þekking og reynsla af tímastjórnun eða verkefnastjórnun er æskileg
sem og reynsla af tækniþjónustu flugvéla.
Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi mjög gott vald á töluðu og rituðu
ensku máli.
EIGINLEIKAR
Verkefnastjóri þarf að geta unnið sjálfstætt og leitt verkefni innan fyrirtækisins. Hann þarf að skipuleggja sína vinnu sem og vinnu annarra og þarf
því að búa yfir góðum skipulagshæfileikum. Verkefnastjóri þarf að vera lipur
í samskiptum þar sem mikið reynir á samskipti bæði utan og innan fyrirtækisins.

Tækniþjónusta Icelandair
(Icelandair Technical Services)
er eitt af fjórum sviðum Icelandair
og er staðsett í tæknistöð félagsins
á Keflavíkurflugvelli.
Tækniþjónustan er ábyrg fyrir öllu
viðhaldi á flugflota Icelandair.

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

HELSTU VERKEFNI VERKEFNASTJÓRA
Stýring verkefna sem snúa að viðhaldi, móttöku og skilum á flugvélum
Ábyrgð á því að tækniþjónusta við viðskiptavini sé í lagi
Stýring umbótaverkefna
Samskipti við viðskiptavini
Greining upplýsinga úr tæknigögnum flugvéla
Önnur verkefni eins og þörf krefur hverju sinni
HELSTU VERKEFNI VERKEFNASTJÓRA ÚTSTÖÐVA
Stýring verkefna sem snúa að viðhaldi flugvéla
Gerð og rekstur viðhaldssamninga erlendis fyrir flugflota Icelandair
og systurfélaga
Gerð handbóka og kennsla í verkferlum
Stýring umbótaverkefna
Samskipti við viðskiptavini
Önnur verkefni eins og þörf krefur hverju sinni
UMSÓKNIR BERIST EIGI SÍÐAR EN 25 ÁGÚST:
HAFLIÐI JÓN SIGURÐSSON I HAFLIDI@ITS.IS I SÍMI 840 7091

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

TECHNICAL SERVICES

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
leitar að

starfsmanni í afgreiðslu

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands leitar að starfsmanni í afgreiðslu. Um er að
ræða fjölbreytt og lifandi starf á skemmtilegum vinnustað. Áhersla er lögð á
lipurð í mannlegum samskiptum ásamt því að viðkomandi geti unnið sjálfstætt.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.

Starfssvið

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst nk. og skulu umsóknir
berast til Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar, Háaleitisbraut 1,
105 Reykjavík, merktar Afgreiðsla.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Gísladóttir
framkvæmdastjóri í síma 581 3855, netfang: gudrung@hti.is.

Móttaka viðskiptavina og símsvörun
Aðstoð við viðskiptavini með heyrnartæki
Sala og upplýsingagjöf til viðskiptavina
Uppgjör á sjóði

Hæfniskröfur
Stúdentspróf eða önnur haldgóð menntun sem nýtist í starfinu
Góð tölvukunnátta, reynsla af sjúkraskrárkerfinu Sögu er kostur
Færni í dönsku og/eða ensku er einnig kostur

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands annast þjónustu við heyrnarlausa og heyrnarskerta og þá sem eru með heyrnar- og talmein.
Stofnunin sér um að útvega hjálpartæki og veitir viðeigandi fræðslu
og þjálfun vegna þeirra.

ÍSLENSKA SIA.IS ITS 43226 08/08

Kynnið ykkur launakjör í
leikskólum í Kópavogi.

Sölumaður óskast
• Vinnsla og vöruþróun

Ört stækkandi og framsækið fyrirtæki með
iðnaðarvörur óskar eftir að ráða kraftmikinn sölumann
til starfa. Um fjölbreytt starf er að ræða en í því felst
sala og þjónusta við viðskiptavini í verslun og heimsóknir í fyrirtæki. Reyklaus vinnustaður

• Matvælaöryggi
• Líftækni

Umsóknir óskast sendar á box@frett.is
merkt: “iðnaðarvörur”

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 08-1489

Matráður
óskast
Matís ohf. óskar eftir að ráða matráð til
að sjá um salatbar og súpu í hádeginu í
starfstöð sinni að Gylfaflöt 5 í Grafarvogi.
Um er að ræða 40% stöðu og vinnutíminn
er frá 11 til 14.
Frekari upplýsingar:
Ragnar Jóhannsson í síma 422 5106
eða ragnar.johannsson@matis.is.
Sigríður Hjörleifsdóttir í síma 422 5113
eða sigridur.hjorleifsdottir@matis.is.
Umsóknir sendist á Ragnar Jóhannsson,
sviðsstjóra Matís, á póstfangið
ragnar.johannsson@matis.is.

Kjötborð
Óskum eftir starfsmönnum með
reynslu til framtíðarstarfa í kjöt og
ﬁskborð Hagkaupa.
Íslenskukunnátta skilyrði. Fólk á öllum
aldri endilega haﬁ samband.
Nánari upplýsingar veitir
Ómar í síma 6606300 eða
Guðmundur í síma 6606302.

www.matis.is

3JÒKRALIÈI

3JÒKRALIÈAR

3JÒKRALIÈI ËSKAST TIL STARFA ¹ MELTINGAR OG NÕRNADEILD % VIÈ
(RINGBRAUT $EILDIN ÖJËNUSTAR SJÒKLINGA MEÈ BR¹ÈA OG LANG
VINNA SJÒKDËMA Å MELTINGARF¾RUM OG NÕRUM

3JÒKRALIÈAR ËSKAST TIL STARFA ¹ LUNGNADEILD !  ,ANDSPÅTALA Å
&OSSVOGI ,UNGNADEILDIN ER EINA SÁRH¾FÈA DEILD SINNAR TEG
UNDAR ¹ LANDINU 6IÈ LEITUM EFTIR METNAÈARFULLUM SJÒKRALIÈUM
SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ STARFA MEÈ SAMHENTUM HËPI FAGFËLKS AÈ
UPPBYGGINGU OG ÖRËUN HJÒKRUNAR BR¹È OG LANGVEIKRA LUNGNA
SJÒKLINGA

,ÎGÈ ER ¹HERSLA ¹ AÈ SKAPA GOTT STARFSUMHVERÙ 6IRK FR¾ÈSLA ER
¹ DEILDINNI OG AÈLÎGUN MEÈ REYNDUM SJÒKRALIÈA 3TARFSHLUTFALL
OG VINNUTÅMI ER SAMKOMULAG EN FASTAR N¾TURVAKTIR KOMA VEL TIL
GREINA
5MSËKNIR BERIST FYRIR  ¹GÒST  TIL (ILDAR ¶ËRU (ALLBJÎRNS
DËTTUR DEILDARSTJËRA OG VEITIR HÒN JAFNFRAMT UPPLÕSINGAR Å
SÅMUM   OG   NETFANG HILDURHA LANDSPITALIIS

3JÒKRALIÈAR
%NDURH¾ÙNGARDEILD 2  'RENS¹SI LEITAR EFTIR METNAÈARFULLUM
SJÒKRALIÈUM SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ STARFA MEÈ SAMHENTUM HËPI
FAGFËLKS AÈ UPPBYGGINGU OG ÖRËUN HJÒKRUNAR ¹ SVIÈI ENDURH¾F
INGAR 3TARFSHLUTFALL ER EFTIR SAMKOMULAGI 5NNIÈ ER SAMKV¾MT
EINSTAKLINGSH¾FÈRI HJÒKRUN MEÈ VIRKI Ö¹TTTÎKU SJÒKRALIÈA
$EILDIN SÁRH¾ÙR SIG Å ENDURH¾ÙNGU SJÒKLINGA MEÈ TAUGA
SJÒKDËMA ¥ BOÈI ER EINSTAKLINGSH¾FÈ AÈLÎGUN OG SKIPULÎGÈ
FR¾ÈSLA
5MSËKNIR BERIST FYRIR  ¹GÒST  TIL 3IGRÅÈAR 'UÈMUNDS
DËTTUR DEILDARSTJËRA SÅMI   NETFANG SIGGUD LAND
SPITALIIS OG VEITIR HÒN JAFNFRAMT UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
NETFANG SIGGUD LANDSPITALIIS

(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR
(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR ËSKAST TIL STARFA ¹ LUNGNADEILD ! 
,UNGNADEILDIN ER EINA SÁRH¾FÈA DEILD SINNAR TEGUNDAR ¹
LANDINU 6IÈ LEITUM EFTIR METNAÈARFULLUM HJÒKRUNARFR¾ÈINGUM
SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ STARFA MEÈ SAMHENTUM HËPI FAGFËLKS AÈ
UPPBYGGINGU OG ÖRËUN HJÒKRUNAR ¹ SVIÈI H¹G¾SLU OG MEÈFERÈ
AR BR¹È OG LANGVEIKRA LUNGNASJÒKLINGA OG FJÎLSKYLDNA ÖEIRRA
3KR¹NING LYFJAFYRIRM¾LA ER ¹ RAFR¾NU FORMI OG ¹ DEILDINNI ER
STÎÈUGT VAXANDI H¹T¾KNIMEÈFERÈ "OÈIÈ ER UPP¹ EINSTAKLINGS
H¾FÈA AÈLÎGUN OG SKIPULAGÈA FR¾ÈSLU
3TARFSHLUTFALL OG VINNUTÅMI ER SAMKOMULAGSATRIÈI 3VEIGJANLEG
UR VINNUTÅMI ER Å BOÈI OG ER LEITAST VIÈ AÈ KOMA TIL MËTS VIÈ
ËSKIR STARFSMANNA (JÒKRUNARFR¾ÈINGAR ËSKAST EINNIG ¹ FASTAR
N¾TURVAKTIR

Starfsfólk óskast!
Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki
í hlutastarf og framtíðarstarf. Við bjóðum upp á
gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda.
Hafið samband við Elvu: perlan@perlan.is.

3TARÙÈ FELUR Å SÁR AÈ VEITA LUNGNASJÒKLINGUM HJÒKRUN Å SAM
R¾MI VIÈ SÕN OG STEFNU HJÒKRUNAR ¹ ,ANDSPÅTALA "OÈIÈ ER
UPP¹ EINSTAKLINGSH¾FÈA AÈLÎGUN OG SKIPULAGÈA FR¾ÈSLU
3TARFSHLUTFALL EFTIR SAMKOMULAGI OG SVEIGJANLEGUR VINNUTÅMI Å
BOÈI ,EITAST ER VIÈ AÈ KOMA TIL MËTS VIÈ ËSKIR STARFSMANNA
&ASTAR N¾TURVAKTIR KOMA EINNIG TIL GREINA
5MSËKNIR BERIST FYRIR  ¹GÒST  TIL ®LDU 'UNNARSDËTTUR
DEILDARSTJËRA SÅMI   NETFANG ALDAGUNN LANDSPITALIIS
OG VEITIR HÒN UPPLÕSINGAR ¹SAMT (ERDÅSI (ERBERTSDËTTUR SVIÈS
STJËRA NETFANG HERDISH LANDSPITALIIS

(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR
%NDURH¾ÙNGARDEILD 2  AÈ 'RENS¹SI LEITAR EFTIR METNAÈARFULL
UM HJÒKRUNARFR¾ÈINGUM 3TARFSHLUTFALL ER EFTIR SAMKOMULAGI
$EILDIN SÁRH¾ÙR SIG Å ENDURH¾ÙNGU SJÒKLINGA MEÈ SJÒKDËMA Å
ÒT OG MIÈTAUGAKERÙ 6IÈ S¾KJUMST EFTIR HJÒKRUNARFR¾ÈINGUM
SEM BÒA YÙR GËÈRI ÖEKKINGU OG REYNSLU 6IÈ LEGGJUM ¹HERSLU ¹
SÅMENNTUN STARFSFËLKS OG KOMUM TIL MËTS VIÈ VAKTAËSKIR MTT
FJÎLSKYLDUAÈST¾ÈNA
6IÈ LEITUM EFTIR HJÒKRUNARFR¾ÈINGUM SEM ¹HUGA HAFA ¹ AÈ
STARFA Å ÖVERFAGLEGU TEYMI MEÈ SAMHENTUM HËPI FAGFËLKS 
DEILDINNI ER EINSTAKLINGSH¾FÈ HJÒKRUN OG Å HAUST HEFST INNLEIÈ
ING ¹ FJÎLSKYLDUHJÒKRUN OG LEITUM VIÈ ÖVÅ AÈ STERKUM EIN
STAKLINGUM SEM ¹HUGA HAFA ¹ FREKARI UPPBYGGINGU OG ÖRËUN
HJÒKRUNAR ¹ SVIÈI ENDURH¾ÙNGAR ¥ BOÈI ER EINSTAKLINGSH¾FÈ
AÈLÎGUN OG SKIPULÎGÈ FR¾ÈSLA (JÒKRUNARFR¾ÈINGAR ERU BOÈNIR
VELKOMNIR Å HEIMSËKN TIL AÈ KYNNA SÁR STARFSEMI DEILDARINNAR
OG VINNUAÈSTÎÈU
5MSËKNIR BERIST FYRIR  ¹GÒST  TIL 3IGRÅÈAR 'UÈMUNDS
DËTTUR HJÒKRUNARDEILDARSTJËRA SÅMI   NETFANG SIGGUD
LANDSPITALIIS OG VEITIR HÒN JAFNFRAMT UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ

5MSËKNIR BERIST FYRIR  ¹GÒST  TIL ®LDU 'UNNARSDËTTUR
DEILDARSTJËRA SÅMI   NETFANG ALDAGUNN LANDSPITALIIS
OG VEITIR HÒN UPPLÕSINGAR ¹SAMT (ERDÅSI (ERBERTSDËTTUR SVIÈS
STJËRA LYÚ¾KNINGASVIÈS ) NETFANG HERDISH LANDSPITALIIS

,AUN SAMKV¾MT GILDANDI KJARASAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI OG (RING
BRAUT SKRIFSTOFU MANNAUÈSM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMASÅÈU WWWLANDSPITALIIS 4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU ,3( VIÈ R¹ÈNINGAR Å STÎRF ¹ ,ANDSPÅT
ALA ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

KÓPAVOGSBÆR
Hjallaskóli
Hugur - Hjarta - Hönd
Vilt þú starfa í skólasamfélagi sem:
• hefur manngildi að leiðarljósi
• stuðlar að skapandi, jákvæðu skólastarfi
þar sem agi, virðing og metnaður eru
hornsteinar skólasamfélagsins
• sníður námið að þörfum allra með fjölbreyttum námsleiðum og kennsluháttum
þannig að hver og einn temji sér gagnrýna hugsun og nái hámarksárangri
• leggur áherslu á ábyrga umgengni, vistvænt og heilnæmt skólasamfélag sem
einkennist af gagnkvæmu trausti og virðingu milli heimilis og skóla
Þá ert þú svo heppin(n) að við erum að bæta
við fólki í okkar frábæra og samheldna hóp
starfsmanna fyrir skólaárið 2008 – 2009.
• Umsjónarkennarar á yngra stigi
(1. – 5. bekkur)
• Þroskaþjálfi (100% starf)
• Starfsmaður í dægradvöl (50% starf)
• Námsráðgjafi (100% starf)
• Matráður í starfsmannaeldhús
(80 - 100% starf)
Upplýsingar gefur Friðþjófur Helgi Karlsson
skólastjóri í síma 570-4150 og 863-6810, eða á
fhk@hjsk.kopavogur.is
Umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið
fhk@hjsk.kopavogur.is.
Einnig má sækja um á
www.job.is.

www.kopavogur.is - www.job.is
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AÐSTOÐ ÓSKAST

Aðstoð óskast á tannlæknastofu miðsvæðis í Reykjavík.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst. Umsóknir
berist á box@frett.is merkt “Tannlæknastofa 101”
fyrir 15. ágúst ´08.

Skrifstofustarf o.ﬂ.
Heildverslun með snyrtivörur óskar eftir að ráða
manneskju á skrifstofu. Þjónustulipurð, ásamt enskuog tölvukunnáttu æskileg.
Umsóknir ásamt uppl. um aldur, menntun og fyrri störf
sendist á box@frett.is merkt “Skrifstofa” fyrir 18. ágúst n.k

Viltu tryggja þér atvinnu?
VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki
með 43 þjónustuskrifstofur víðsvegar
um landið. Markmið VÍS er að vera
alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á
Íslandi og er ánægja starfsfólks og
viðskiptavina lykilatriði í velgengni
félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem
saman myndar sterka liðsheild. Mikil
áhersla er lögð á að skapa starfsfólki
gott starfsumhverfi og aðstöðu til að
veita viðskiptavinum góða þjónustu.
VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi,
þannig að hæfileikar þess og
frumkvæði fái notið sín við áhugaverð
og krefjandi verkefni.

Frá Grunnskólanum í Hveragerði
Við Grunnskólann í Hveragerði er laus
staða umsjónarkennara á yngsta stigi.
Upplýsingar um starﬁð veita Guðjón
Sigurðsson skólastjóri og Helga Guðrún
Guðjónsdóttir aðstoðarskólastjóri í
síma 483-4350.
Skólastjóri

Forvarnafulltrúi fyrirtækja
Starf forvarnafulltrúa er fjölbreytt og krefjandi þar sem áherslan er á skipulagningu og framkvæmd forvarnastarfs í fyrirtækjum. Meðal verkefna er að hafa
umsjón með og sinna eftirfylgni við innleiðingu forvarnastefnu VÍS, umsjón með
forvarnaverkefnum og mælingar á árangri í forvörnum. Markmið VÍS er að auka
vægi forvarna í starfsemi félagsins þannig að þær verði hluti af daglegri þjónustu
starfsfólks við fyrirtæki.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla á sviði forvarna eða öryggismála æskileg
Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Færni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar veitir Friðrik Bragason (fridrikb@vis.is) í síma 560 5060.

Tjónaskoðunarmaður ökutækja

F í t o n / S Í A



Vegna aukinna umsvifa bætum við nú við starfsmanni í góðan hóp tjónaskoðunarmanna. Starfið felur í sér að annast alla þjónustu við viðskiptavini VÍS sem snýr að
tjónaskoðun og mati, uppgjöri í ökutækjatjónum og áhættuskoðunum á ökutækjum
og vinnuvélum vegna tryggingatöku. Tjónaskoðun og mat fer að miklu leyti fram í
gegnum CABAS tjónamatskerfið.



Í samræmi við stefnu VÍS um jafnréttismál eru konur, jafnt sem karlar,
hvattar til að sækja um störfin.

Hjúkrunarfræðingar

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun á sviði bifreiðasmíði, bifvélavirkjunar og/eða bílamálunar skilyrði
Mikil alhliða reynsla af viðgerðum á ökutækjum
Góð almenn tölvukunnátta nauðsynleg

Umsóknum skal skilað á heimasíðu
VÍS, vis.is. Umsóknarfrestur er til
og með 17. ágúst.

Við á hjúkrunarheimilinu Sólvangi viljum bjóða þér starf
við öldrunarhjúkrun, starf sem er fjölbreytilegt, krefjandi,
gefandi og þroskandi. Við leitum eftir áhugasömum og
metnaðarfullum einstaklingum sem búa yﬁr góðri þekkingu og reynslu og hafa áhuga á að starfa að uppbyggingu og þróun öldrunar-hjúkrunar.
Sólvangur er í fallegu umhverﬁ rétt við Lækinn í Hafnarﬁrði.
Þar eru þrjár hjúkrunardeildir starfandi með 17-19 heimilismenn á deild.

Færni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Jóhannsson (johann@vis.is) í síma 660 5116.

Þar sem tryggingar
snúast um fólk

Vátryggingafélag Íslands Ármúla 3 108 Reykjavík Sími 560 5000 vis.is

Við leggjum áherslu á umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og
hvetjandi starfsumhverﬁ og að sérhver starfsmaður fái að
njóta sín og sé ánægður í starﬁ.

TIL LEIGU

Grunnskóli Seltjarnarness

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
• Starf deildarstjóra á deild 3. Staðan veitist frá
1. september.
Starfssvið: Deildarstjóri er yﬁrmaður hjúkrunar á deildinni
og stjórnar daglegum rekstri hennar. Hann ber ábyrgð á
uppbyggingu faglegs starfs á deildinni, starfsmannahaldi,
rekstri og áætlanagerð.

Vantar þig vinnu?
Við í Skólaskjóli leitum að samstarfsfólki í skemmtileg og gefandi störf á
góðum vinnustað. Vinnan getur hentað
vel fyrir framhaldskóla- og háskólanemendur.
Vinnutími samkvæmt samkomulagi.

Menntunar- og hæfniskröfur: hjúkrunarnám og að
minnsta kosti 5 ára starfsreynsla sem og reynsla í stjórnun
starfsmannamála. Leitað er eftir framsæknum leiðtoga með færni í mannlegum samskiptum og áhuga á
framþróun öldrunarhjúkrunar.
• Starf aðstoðardeildarstjóra á deild 2. Aðstoðardeildarstjóri er fastur aﬂeysari deildarstjóra og ber
ásamt honum faglega og stjórnunarlega ábyrgð á
deildinni.
• Starf hjúkrunarfræðings á fastar næturvaktir
(50% starf). Hjúkrunarfræðingar sem skila að
lágmarki 50% starﬁ á næturvöktum raðast tveimur
launaﬂokkum ofar en ella.
• Störf hjúkrunarfræðinga á allar deildir. Starfshlutfall
og vinnutími er samkomulagsatriði, leitast er við að
koma til móts við óskir starfsmanna.
• Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg en ekki
skilyrði.

TIL SÖLU

Upplýsingar veitir:
Kristín Vilborg Sigurðardóttir
forstöðumaður Skólaskjóls,
kristinv@seltjarnarnes.is,
Sími 822 9123.

SELTJARNARNESBÆR
2200.418

Skólaskrifstofa

Þórhildar

Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást á heimasíðu stofnunarinnar
stjs.is, í upplýsingum STJS Suðurgötu 41 og skrifstofu Sólvangsvegi 2, Hafnarﬁrði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
St. Jósefsspítali Sólvangur er reyklaus vinnustaður.

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

Skólaskjól er lengd viðvera fyrir
nemendur í 1. til 4. bekk Grunnskóla
Seltjarnarness.

Augl.

Nánari upplýsingar gefur Birna G. Flygenring, framkvæmdastjóri hjúkrunar við STJS, í síma 520100/5906500, eða
netfang: bgf@stjo.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf
skulu berast fyrir 25. ágúst nk. til Birnu G. Flygenring, framkvæmdastjóra hjúkrunar, Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarﬁrði.
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MIÈB¾ +ËPAVOGS
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Tilboð óskast

4ILBOÈ ËSKAST Å /+ 2(  BELTAGRÎFU
¹RGERÈ  VSTUNDIR  SKEMMDA EFTIR VELTU

Tilboð óskast í HOBBY 560 UFE hjólhýsi, árgerð 2007,
skemmt eftir umferðartjón. Tilboð skilist inná heimasíðu
4ILBOÈ
SKILIST INN¹ HEIMASÅÈU
Tryggingamiðstöðvarinnar
hf. 4RYGGINGAMIÈSTÎÈVARINNAR
( útboð tjónabíla ) í síðasta HF
lagi kl TJËNABÅLA
08.00 að morgni
12.ERU
ágúst.
2008.
 ÒTBOÈ
EN ÖAR
EINNIG
FREKARI UPPLÕSINGAR UM
Hýsið er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2
VÁLINA
Å
SÅÈASTA
LAGI
KL

AÈ
MORGNI
OKTOBER
110 Reykjavík á opnunartíma ( frá 8.30 til
16.30
virka 
daga )
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Menntaskólinn við Hamrahlíð
www.mh.is
STÖÐUPRÓF HAUSTIÐ 2008
Stöðupróf á vegum menntamálaráðuneytisins verða haldin í Menntaskólanum við Hamrahlíð sem hér segir:
Miðvikudaginn 13. ágúst

Kl. 16:00

Kl. 18:15
Kl. 16:00

Enska (hámark 9 einingar).
Ítalska (hámark 12 einingar),
portúgalska (hámark 12 einingar),
spænska (hámark 12 einingar),

Kl. 18:15

Franska (hámark 12 einingar),
japanska (hámark 12 einingar),

víetnamska (hámark 12 einingar),
þýska (hámark 12 einingar).
Kl. 16:00

Verksýn ehf. f.h. Húsfélagsins Krummahólum 6 í
Reykjavík, óskar eftir tilboði í verkið:
“Krummahólar 6, viðhaldsframkvæmdir.”

Útboðsgögn verða afhent hjá Verksýn ehf. Ármúla 36
í Reykjavík, frá og með mánudeginum 11. ágúst 2008
gegn 5.000.- kr. óafturkræfu gjaldi. Einnig má fá gögnin
send í tölvupósti án endurgjalds.

pólska (hámark 12 einingar),
rússneska (hámark 12 einingar),

Föstudaginn 15. ágúst

Útboð
Helstu magntölur eru:
> Alhreinsun og ﬁltun útveggja 246m²
> Háþrýstiþvottur veggﬂata 1075 m²
> Endursteypa byggingarhluta 90 m²
> Endurnýjun glers og glerlista 40 m²
> Endurnýjun glugga 71 stk.
> Endurnýjun þakjárns 800 m²
> Klæðning veggﬂata 826 m²
> Málun veggﬂata 1321 m²
> Málun gluggapósta og karma 2518 m

Danska (hámark 6 einingar),
norska (hámark 6 einingar),
sænska (hámark 6 einingar).

Fimmtudaginn 14. ágúst

TILBOÐ / ÚTBOÐ

Stærðfræði. Boðið er upp á próf í STÆ103,
STÆ203 og STÆ263.

Rafræn skráning í stöðupróf fer fram á heimasíðu skólans. Frekari upplýsingar á skrifstofu skólans í síma 595-5200. Sýna þarf persónuskilríki með mynd í
prófinu. Prófgjald, kr. 3500 fyrir hvert próf, ber að greiða inn á reikning Menntaskólans við Hamrahlíð í banka 323 hb 26 nr 106, kt. 460269-3509. Greiðslufrestur er til hádegis prófdag, nauðsynlegt er að fram komi nafn og kennitala próftaka og sýna þarf kvittun í prófinu.

Tilboði merktu “Krummahólar 6, viðhaldsframkvæmdir”
skal skila til Verksýnar ehf. Ármúla 36 fyrir kl. 14.00
ﬁmmtudaginn 21. ágúst n.k. og verða tilboð þá opnuð
að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.
Verksýn ehf.
Ármúla 36, 108 Reykjavík
www.verksyn.is

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er tekið fram að þessi próf séu ætluð þeim sem búa yfir þekkingu og reynslu sem ekki hefur verið aflað með hefðbundnum
hætti í skóla. Að gefnu tilefni skal tekið fram að fyrir liggur álit menntamálaráðuneytisins um að stöðupróf skuli ekki nota sem upptektarpróf fyrir nemendur
sem fallið hafa á annar- eða bekkjarprófi.
Rektor.

TILKYNNINGAR

Mislæg vegamót Hringvegar
við Leirvogstungu/Tungumela,
Mosfellsbæ.

Opið hús
ÍSTAK hf. og Leirvogstunga ehf. standa að opnu húsi miðvikudaginn 13.
ágúst kl. 17 - 19 í þjónustumiðstöð
Ístaks á Tungumelum, Mosfellsbæ. Þar
gefst áhugasömum kostur á að kynna
sér framkvæmd mislægra vegamóta
Hringvegar og Leirvogstungu/Tungumela í Mosfellsbæ og mat á umhverﬁsáhrifum hennar.
ÍSTAK hf. og Leirvogstunga ehf. hafa
tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu um framkvæmdina og liggur hún frammi til kynningar
frá 23. júlí til 4. september 2008 á
eftirtöldum stöðum: Bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar og bóksafni Mosfellsbæjar, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá
Skipulagsstofnun. Frummatsskýrslan er
aðgengileg á eftirtöldum heimasíðum:
Ístak - www.istak.is, Leirvogstunga www.leirvogstunga.is, Alta - www.alta.
is og Fjölhönnun - www.fjolhonnun.is
Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og leggja fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriﬂegar
og berast eigi síðar en 4. september
2008 til Skipulagsstofnunar, Laugavegi
166, 150 Reykjavík.

