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Heilbrigðisstofnun
Suðurlands

Bæklunarlæknir!
Heilbrigðisstofnun Suðurlands óskar eftir að ráða 

bæklunarlækni til starfa við stofnunina. 

Starfi ð byggir á stofumóttöku og minni aðgerðum.

Starfshlutfall samkomulagsatriði. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra. 

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2010. 

Við mat á umsóknum verður mikið lagt upp úr eiginleik-
um sem lúta að samstarfi  og sveigjanleika, skipulögðum 
og sjálfstæðum vinnubrögðum og hæfni í samskiptum. 

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri lækninga 
Óskar Reykdalsson í síma 480-5180 og 868-1488.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands var stofnuð 1. sept. 2004 við sameiningu 
heilsugæslustöðva á Suðurlandi og Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi. 

Þjónustusvæði stofnunarinnar nær til um 20.000 íbúa á Suðurlands-
undirlendinu. Um er að ræða 8 heilsugæslustöðvar, eitt sjúkrahús á 

Selfossi með 31 sjúkrarúm og 40 hjúkrunarrúm. Alls eru um 227 stöðugildi 
við Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Mannauðsstjóri ÁTVR

Helstu verkþættir:
·  Ráðgjöf til stjórnenda í mannauðstengdum málum
·  Mat á mannaflaþörf, skipulag og umsjón með ráðningum
·  Eftirfylgni með mannauðsstefnu
·  Samskipti við stéttarfélög og þátttaka í gerð kjarasamninga
·  Umsjón með og þróun á frammistöðumatskerfi
·  Ábyrgð á launavinnslu 

Hæfniskröfur og eiginleikar:
·  Háskólamenntun er skilyrði
·  Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála er æskileg
·  Starfsreynsla á sviði mannauðsmála er kostur
·  Mjög góð tölvukunnátta, þekking á Oracle er kostur
·  Samstarfshæfni, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
·  Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
 og skipulagshæfileikar  

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt 
fyrir samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé 
lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og samskipti einkennast af 
lipurð, þekkingu og ábyrgð. vinbudin.is

ÁTVR leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að taka að sér 
ábyrgðarmikið og fjölbreytt starf mannauðsstjóra.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka 
mið af þessum gildum.

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is og
Inga S. Arnardóttir,
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar nk. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Yfi rvélstjóri 
Erlent útgerðarfyrirtæki leitar að yfi rvélstjóra á frystitogara 

sem stundar veiðar í Barentshafi .  Viðkomandi þarf að hafa 
full réttindi (4. stig) og reynslu af frystitogara vélstjórn.  

Enskukunnátta nauðsynleg. Um er að ræða langtímastarf.  
Yfi rvélstjóri er á afl ahlut og er kauptrygging 10.000 evrur 

per mánuð. Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, 
með upplýsingum um menntun og fyrri störf, 
með tölvupósti til: barentstrawl@live.com.
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Sérfræðingar á sviði jarðhita
Reykjavik Geothermal ehf. er fyrirtæki sem fyrst og fremst sinnir 
verkefnum tengdum jarðhita. Félagið var stofnað árið 2008. 
Verkefni fyrirtækisins eru fl est erlendis, bæði á sviði ráðgjafar og 
í eigin þróunarverkefnum. Núverandi verkefni RG eru m.a. í Mið 
Austurlöndum, Afríku og á Indlandi. 

Leitað er að starfsmönnum á eftirtöldum sviðum innan 
jarðhitageirans:

- jarðvísindi
- verkfræði
- verkefnastjórnun
- umhverfi s- og gæðamál

Umsækjendur þurfa að hafa menntun sem hæfi r starfi nu, reynslu 
af jarðhitaverkefnum og getu og vilja til að starfa erlendis um 
lengri eða skemmri tímabil. Æskilegt er að viðkomandi hafi  
reynslu í starfi  á erlendri grund. 

Vinna í verkefnum RG fer fram á ensku og er nauðsynlegt að 
umsækjendur hafi  góð tök á málinu.

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2010 og ber að póst-
leggja umsóknir eða skila þeim innan þess tíma í lokuðu umslagi 
á skrifstofu félagsins að Köllunarklettsvegi 1, 104 Reykjavík.
Öllum umsóknum verður svarað skrifl ega.
Frekari upplýsingar veitir Vilhjálmur Skúlason á skrifstofu félagsins 
eða í síma 892 0018.

Spennandi viðskipta-

tækifæri á góðum stað
Sveitarfélagið Rangárþing eystra leitar eftir metnaðarfullum og 
áhuga sömum einstaklingum til að taka að sér rekstur Sögusetursins á 
Hvolsvelli. Æskilegt er að viðkomandi aðilar hafi  menntun eða reynslu á 
sviði menningar-, viðskipta- eða ferðamála. Leitað er eftir einstaklingum 
sem eru tilbúnir að reka Sögusetrið af lífi  og sál, setjast að á Hvolsvelli 
og byggja upp öfl ugt fræðslu- og menningarsetur í samstarfi  við sveitar-
félagið. Húsnæði og góð þjónusta á öllum sviðum í boði. 

Sögusetrið á Hvolsvelli var stofnað 
1997. Þar er að fi nna tvær fastar 
sýningar; Á Njáluslóð, sem kynnir 
tíðaranda og persónur Njáls sögu, 
og Kaupfélagssafnið, sem segir 
sögu kaupfélaga og verslunar á 

Suðurlandi í 100 ár. Í Sögusetrinu er einnig Söguskálinn, salur í anda 
langhúsanna, sem hentar fyrir veislur, fundi, fyrirlestra og hvers konar 
uppákomur; Gallerí Ormur, sýningarsalur fyrir fjölbreyttar listsýningar og 
tónlistarviðburði og verslun með minjagripi. Upplýsingamiðstöð ferða-
manna hefur verið staðsett í setrinu og hyggst sveitarfélagið starfrækja 
hana áfram. Árlega sækja um 9000 gestir Sögusetrið heim. 
Undanfarin tólf ár hefur Sögusetrið verið byggt upp sem menningarsetur 
sveitarfélagsins og þar eru miklir möguleikar fyrir áhugasama og 
hugmyndaríka einstaklinga. 

Umækjendur þurfa að skila inn viðskiptaáætlun til næstu 3-5 ára með 
umsókn sinni. Þar þarf að koma fram rekstaráætlun auk áætlunar um 
verkefni setursins í tengslum við þær        sýningar sem þar eru. 
Umsóknir skulu berast fyrir 29. janúar         2010. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál. Sveitarfélagið        áskilur sér rétt til að taka 
hvaða umsóknum sem er eða hafna öllum. 

Nánari upplýsingar má 
nálgast í síma 488-4200;
Elvar Eyvindsson, sveitarstjóri, 
netfang: elvar@hvolsvollur.is eða 
Þuríður Aradóttir, markaðs- 
og kynningarfulltrúi, 
thuri@hvolsvollur.is 

Sögusetrið á Hvolsvelli 
er brautryðjandi í 
menningartengdri 

ferðaþjónustu

Lager- og útkeyrslumaður 

óskast til starfa

Þarf að hafa góða þjónustulund, vera nákvæmur
og samviskusamur. NOKK ehf þjónustar matvælaiðnaðinn 

með krydd, hjálparefni, umbúðir, vélar, hnífa og önnur 
áhöld.

Aðeins tekið á móti skrifl egum umsóknum í tölvupósti 
eða í pósti.  Umsóknarfrestur er til 8. janúar 2010

 
Heildverslun fyrir matvælaiðnaðinn

Kjalarvogur 5, 104 Reykjavík
nokk@nokk.is

Menntunar- og hæfnikröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Reynsla af mannaforráðum skilyrði 

Góð þekking á rekstri og fjármálum

Gott vald á greiningu og túlkun gagna 

Góðir samskiptahæfileikar 

Gott vald á töluðu og rituðu máli

Metnaður, fagmennska, frumkvæði 

 og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Sviðsstjórinn ber ábyrgð á og stýrir 

daglegum rekstri sviðsins og mótar 

framtíð þess. Sviðsstjóri heyrir undir 

framkvæmdastjóra Fjármála. 

www.or.is

Sviðsstjóri þjónustusviðs

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa 

(tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningu. Umsækjendur eru vinsamlega 

beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: capacent.is

Umsóknarfrestur er til 20. janúar

fyrirtækisins forstöðu. Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum stjórnanda til 

starfa, einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við mjög krefjandi verkefni. 

að afla þeirra upplýsinga sem liggja til grundvallar orkureikningum, sér um gerð þeirra, 

birtingu og innheimtu. Þá hefur sviðið umsjón með álestri á raforku-, heitavatns- og 

kaldavatnsmælum. Sviðið skiptist í þrjár deildir þar sem starfa um áttatíu starfsmenn.

- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfjafræðingur – Lyfja Blönduósi

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi til að veita 

lyfjaútibúi í flokki 1 á Blönduósi forstöðu. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar, annast 

daglegan rekstur og umsýslu og sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum 

og reglugerðum um lyfsöluleyfi. 

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. apríl 2010. 

Í boði er krefjandi starf á skemmtilegum vinnustað í vaxandi bæjarfélagi.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð. 

Á Blönduósi býr um 1.000 manns, þar er öflugt félags- og menningarlíf og 

aðstæður til uppeldis barna hinar ákjósanlegustu. Í sveitarfélaginu er 

grunnskóli, leikskóli og tónlistarskóli, vel útbúið sjúkrahús og heilsugæsla. 

Þar er sundlaug, ný íþróttamiðstöð, hótel, kaffihús og banki auk allrar 

almennrar þjónustu. 

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannasviði, 

sími 530-3800, hallur@lyfja.is 

Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2010 og farið verður með allar 

umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 

hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og 
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að 
starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.
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Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðarfullu 

starfsfólki sem hefur áhuga á að 

ganga til liðs við framsækið og

spennandi fyrirtæki.
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CAOZ hf. óskar eftir fólki í tengslum við framleiðslu á spennandi alþjóðlegri tölvu-
teiknimynd sem komin er á fullan skrið. Hluti starfanna er laus fljótlega og ráðið 
verður áfram á næstu mánuðum. Bæði er um tímabundin og framtíðarstörf að ræða.

Verkefnastjóri / Production Manager
Reynsla af stjórnun á stórum flóknum alþjóðlegum verkefnum er nauðsynleg, ásamt því að hafa 
haldgóða þekkingu á tölvukvikmyndaframleiðslu og ferlum tengdri henni. Helstu tæki 
verkefnastjóra eru skipulaghæfileikar, jákvæður hugsanaháttur, styrk teymisstjórnun, auk þess 
að hafa gott vald á töflureiknum og skýrslugerð. Reiprennandi enskukunnátta þarf að vera til 
staðar og góð kunnátta í þýsku er plús. 

Aðstoðarmanneskja / Assistant
Leitað er að manneskju í fjölbreytt starf. Meðal daglegra verkefna er aðstoð við 
framleiðslustjóra og leikstjóra, stöðuskýrslur, samskipti við erlenda samframleiðendur, 
upplýsingagjöf, innkaup og annað sem til fellur, auk hefðbundinna skrifstofustarfa. Góð 
enskukunnátta og leikni í hefðbundum skrifstofuforritum er nauðsynleg, ásamt góðu skapi og 
lifandi framkomu.

Módelsmiðir / Modellers
Módelsmiðir hjá CAOZ kunna sína iðn í Maya-forritinu og geta skapað hvað sem er út frá 
teikningum og fyrirmælum hönnunarstjóra. Bæði er í boði starf til lengri tíma og í tímabundnar 
ráðningar. Gerð er krafa um færni í persónumódelvinnu, hlutum og umhverfi. Umsækjendur eru 
beðnir um að senda með umsókn vísanir á fyrri verk og vera tilbúnir til að gera prufuverk sem 
hluta af umsóknarferli. Tímabundnar og lengri tíma ráðningar. 

Myndskreytir / Texture Artist
Myndskreytir hefur reynslu í að mála beint í tölvuforritum og vinna áferðir, útlit og annað slíkt á 
tölvugerð módel. Gerð er krafa um góða þekkingu á Photoshop og áferðarvinnu í tengslum við 
þrívíddar forrit. Tímabundin ráðning. 

3D Tæknistjórar / 3D Technical Directors 
Tæknistjórar eru með reynslu úr vinnu við tölvugerðar teiknimyndir, sérstaklega hvað viðvíkur 
beinun (e. character rigging) og forritun fyrir Maya forritið (Mel Scripting og Phython). Skilyrði 
er að tæknistjórar hafi víðtæka reynslu og hafi tekið þátt í framleiðslu á tölvugerðum 
teiknimyndum sem unnar hafa verið í Maya. Enskukunnátta skilyrði. Tímabundnar ráðningar.

Aðstoðartæknimenn / Assistant TD’s - Renderers
Aðstoðartæknimenn vinna við hlið tæknistjóra og eru þeim innan handar við persónuhreyfingar 
og undirbúning undir hreyfimyndagerðina sjálfa. Þeir vinna jafnframt að undirbúningi fyrir 
lýsingu, framköllun og annað sem til fellur í framleiðslunni. Gerð er krafa um góða þekkingu á 
Maya forritinu. Enskukunnátta skilyrði. Tímabundnar ráðningar.

Kvikarar / Animators
Óskað er eftir kvikurum (e. animators) með reynslu úr vinnu við tölvugerðar teiknimyndir. 
Eingöngu þeir sem hafa reynslu úr slíkum verkefnum koma til greina í þessi störf. Gerðar eru 
strangar kröfur til kvikara um vikuleg skil og gæði þeirrar vinnu sem frá þeim kemur. Kvikarar 
vinna undir stjórn yfirkvikara og leikstjóra. Enskukunnátta skilyrði. Ráðningar frá 1. mars 2010. 

Stjórnendur lýsingar / Lighters
Óskað er eftir fólki til að stýra vinnu við lýsingu í tölvuumhverfi. Nauðsynlegt er að hafa 
staðgóða þekkingu á lýsingu og rafrænni framköllun (e. rendering) og að hafa reynslu af vinnu 
við tölvugerðar teiknimyndir. Fyrstu ráðningar í þessar stöður er 1. apríl 2010.

Fjármálastjóri / Finance Manager
Leitað er að manneskju með víðtæka fjármála- og uppgjörsreynslu. Meðal daglegra verkefna er 
utanumhald um áætlanir, uppgjör, skýrslugerð og dagleg 
fjármálastjórn. Fjármálastjóri vinnur náið með stjórnendum og 
á auðvelt með að kynna niðurstöður á aðgengilegan hátt. 
Kunnátta í TOK+ er skilyrði. Ráðning er sem fyrst.

CAOZ hf. er tölvuteiknimyndafyrirtæki og stofnað árið 
2001. Félagið er í eigu fagfjárfesta og helstu starfsmanna. 
Fyrirtækið er nú með í framleiðslu fyrstu íslensku tölvugerðu 
teiknmyndina í fullri lengd sem kemur á markað 2011.

Umsóknir með ferilskrám og slóðir á sýniverk sendist á 
jobs@caoz.com þar sem starf sem sótt er um kemur fram í 
efnislínu tölvupóstsins. Fyrir öll störfin er gerð krafa um að 
geta unnið í hópastarfi í opnu umhverfi.

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar!

Spennandi störf við framleiðslu
alþjóðlegrar tölvuteiknimyndar
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Marine Harvest Norway AS is Norway´s largest aquaculture company which 
produces 25% of the total Norwegian salmon production, and had a turnover 
of 5.4 billion in 2008.  The company operates in the entire value chain from 
broodstock, eggs, salmon, fi sh, processing, distribution and sales.  Our highly 
experienced 1100 people are spread along the coast from North to South and 
our products are sold mainly in Europe, Asia, USA and Russia.  The headquar-
ters of the Marine Harvest Norway is located in Bergen.
Marine Harvest Norway AS is a subsidiary of Marine Harvest ASA listed on 
Oslo Stock Exchange and has operations in 20 countries.
Marine Harvest Norway – Processing Herøy, is a factory for slaughtering 
and freezing of farmed salmon.  The facility was substantially renovated in 
2008 and stands today as one of the most modern salmon slaughterhouses.  
The plant is located on Herøy in Nordland, which has daily ferry and boat 
connections to the regional center Sandnessjøen.  The plant currently has 
approximately 140 employees.

In connection with the building of our new fi lèdepartment 
second quarter of 2010, we are looking for new employees in 
100% permanent position.

Employees fi lèproduction
 • Department manager (administrative, HR)
 • Shift manager (operational)
 • Operators

Qualifi cations:  It is desirable to have college education 
(department manager), certifi cate of apprenticeship, or a 
background from fi lèproduction.  

We can offer: 
• Exciting and challenging positions in an international 
 business
• Hectic, but positive and good working environment 
 with skilled employees.
• A rewarding job with many different tasks
• Competitive salary  and pension conditions
• Bonus

We plan to have an interview session in Iceland, and will give 
further information individually.

Questions about the position may be directed to the Production 
Manager Randi Andersen.  Tel 21562609 / 95071227

Written application with CV sent by 15.01.20 as e-mail to randi.
andersen@marineharvest.com
Or by mail to:

Randi Andersen
Marine Harvest Norway AS
Processing Herøy
8850 Herøy
Norway

The application must be marked, respectively:  
Employee fi lèt

Au pair óskast til Svíþjóðar

Auglýsingasími

– Mest lesið




