Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Þökkum kærlega fyrir stuðninginn!
Við erum stolt af því hversu vel þjóðin tók
söfnunarátaki okkar og þakklát fyrir þær hlýju
móttökur sem sölufólk vasaljóssins fékk um land allt.

Flúðaskóli auglýsir eftir
kennurum til starfa.
Kennara vantar í íþróttakennslu og almenna
kennslu. Auk þess vantar tónmenntakennara
og kórstjóra, samtals um 50% starf.
Flúðaskóli er einsetinn dreifbýlisskóli með 180 nemendur frá
1. - 10. bekk, með jákvætt og metnaðarfullt skólastarf.

Óskum eŌir að ráða starfsfólk
í sumarafleysingar.
Vinsamlegast kynnið ykkur störf í boði á vef Samskipa;

Skólinn er staðsettur í frábæru umhverﬁ og mikil áhersla er lögð
á að vera í nánum tengslum við náttúruna og samfélagið.
Umsóknarfrestur er til 29. maí 2010.
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Pétursdóttir skólastjóri
í síma 480 6611 / 847 1359, netfang gudrunp@ﬂudaskoli.is

www.samskip.is

Sumarstörf hjá UNIFEM
UNIFEM á Íslandi leitar að jákvæðu og dugmiklu fólki (18
ára og eldri) til að sinna fjáröﬂun og kynningarstörfum
fyrir samtökin í júní og júlí. Starﬁð felst í því að kynna starf
UNIFEM með götukynningu og úthringingum og bjóða fólki
að gerast styrktaraðilar. Um er að ræða hálft starf sem fer
að mestu leiti fram seinni part dags. Viðkomandi þarf að
vera opinn, framfærinn, áreiðanlegur og vera sjálfstæður í
vinnubrögðum. Áhugi og þekking á þróunarmálum, kvenréttindum og málstað UNIFEM er kostur.
Umsóknarfrestur til 20. maí 2010.
Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá og umsókn á
eva@unifem.is. Nánari upplýsingar í síma 552 6200.
UNIFEM á Íslandi – Laugavegi 42 – 101 Reykjavík

Kirkjubæjarskóli leitar
eftir kennurum
Laus er til umsóknar kennarastaða við
Kirkjubæjarskóla á Síðu.
Við leitum að metnaðarfullum og samstarfsfúsum
kennara í almenna bekkjarkennslu og sérkennslu.
Einnig vantar okkur kennara til að kenna eftirfarandi
greinar:
textílmennt
heimilisfræði
smíði/hönnun

(ca. 25%)
(ca. 25%)
(ca. 25%)

Upplýsingar veitir Kjartan Kjartansson, skólastjóri s:
487 4633/865 7440. Nánari upplýsingar um skólann
og Skaftárhrepp eru á http://www.kbs.is og www.
klaustur.is Umsóknir má senda á netfang skólans
skoli@klaustur.is eða í pósti merktar, Kirkjubæjarskóli,
Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjarklaustur, fyrir 25. maí.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki
í fararbroddi í þróun og framleiðslu
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa
um 3200 manns í fimm heimsálfum,
þar af um 350 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun,
sveigjanlegan vinnutíma,
mötuneyti, barnaherbergi,
framúrskarandi íþróttaaðstöðu
og gott félagslíf.

7J§MFJUVNB§ Tæknihöfundi
Starfið:

Menntun og reynsla:
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Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk. Vinsamlega sækið um starfið á heimasíðu Marel,
www.marel.com/jobs

www.marel.com

2

15. maí 2010 LAUGARDAGUR

PRENTSMIÐUR

GRAFÍSKUR
HÖNNUÐUR

Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af hönnun,
umbroti og myndvinnslu.Hann þarf að vera mjög vel að sér
í helstu forritum, sem notuð eru í prentiðnaði, þekkja prentferli,
frágang prentgripa, geta unnið við stafrænar
prentvélar og eftirvinnslu.
Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, hafa mikla hæfileika
í mannlegum samskiptum og get unnið hratt.
Í boði er skemmtilegt og fjölbreytt starf í fyrsta
flokks umhverfi, með skemmtilegu fólki.
Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Sigurðsson í síma 896 2235
eða á tölvupósti prent@smidjan.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Stafræna prentsmiðjan er ﬂjónustufyrirtæki í fremstu röð í prentiðnaði. Hjá fyrirtækinu starfa nú 7 manns
í skemmtilegu umhverfi með nýjum og öflugum tækjabúnaði til prentunar. Prentsmiðjan býður upp á
hönnun, umbrot, offsetprentun, stafræna prentun og allar helstu prentlausnir sem í boði eru í dag.

Hópstjóri vöruhúss og
viðskiptagreindarteymis
Arion banki leitar að öflugum einstaklingi til starfa sem hópstjóri
fyrir „Business Intelligence“ hóp í Hugbúnaðardeild á Upplýsingaog tæknisviði bankans. Við leggjum áherslu á að ráða starfsmann
sem getur unnið sjálfstætt, sýnt frumkvæði í starfi, hefur góða
íslensku- og enskukunnáttu, framúrskarandi samskiptahæfileika
og á auðvelt með að vinna í hóp.

Starfssvið






Skrifstofustjóri
Jarðvísindastofnunar

Hafðu samband
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reikningshald stofnunarinnar, áætlanagerð
og ferðaheimildir.
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Umsóknarfrestur er til og með 25. maí.
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Menntunar- og hæfniskröfur

Krafist er góðrar bókhalds- og tölvukunnáttu,
sérstaklega Excel-kunnáttu. Þekking á
Oracle bókhaldskerfi ríkisins er kostur. Góð
enskukunnátta er nauðsynleg og æskilegt
er að viðkomandi hafi vald á einu
Norðurlandamáli og skrifi góða íslensku.
Viðkomandi þarf að hafa háskólamenntun
á sviði viðskiptafræði, opinberrar stjórnsýslu
eða annarra greina sem nýtast í starfi. Reynsla
af bókhalds- og skrifstofustörfum nauðsynleg.

Umsóknarfrestur er til 24. maí nk.
Sjá nánar á www.hi.is/page/storf og www.starfatorg.is
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Sölufulltrúi

Móttöku og sölustarf
fyrir einstakling með
ríka þjónustulund!

– Ferðaskrifstofa Akureyrar.

Ferðaskrifstofa Akureyrar, óskar eftir að ráða sölufulltrúa í
fullt starf. Vinnutími er frá 09:00-17:00 alla virka daga.

Hæfniskröfur:

Danco ehf., heildverslunm m/ gjafavörur,
umbúðir og sérvöru leitar að starfskrafti
í fullt starf. Viðkomandi sinnir viðskiptavinum
í sýningarsal og afgreiðslu pantana.

Amadeus kunnátta æskileg
Góð almenn tölvukunnátta
Viðkomandi þarf að vera vel skrifandi og talandi á ensku
Þjónustulipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Æskilegur aldur 25–40ára. Ráðning 15. júní.

Upplýsingar veitir Ragnheiður Jakobsdóttir s. 4600600 og
ragnheidur@aktravel.is
Umsóknir skula sendar á ragnheidur@aktravel.is

Umsóknir m/mynd berist til Danco ehf., v/Suðurbraut
220 Hafnarfjörður eða siggi@danco.is

Umsóknarfrestur til 20.maí 2010.

•

Krabbameinsfélagið

•

Krabbameinsfélag Íslands var stofnað 27. júní 1951
og er byggt upp af þrjátíu aðildarfélögum. Tilgangur
Krabbameinsfélagsins er að styðja og eﬂa í hvívetna
baráttuna gegn krabbameini.
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Laus störf í leik- og grunnskólum Kópavogs
• Kópavogsbær er með lausar stöður kennara til umsóknar bæði í leik-og grunnskólum
bæjarins.

KÓPAVOGSBÆR

Um er að ræða bæði hlutastöður og heilar stöður.
Leitað er eftir fólki sem er tilbúið til að taka þátt í metnaðarfullu og skemmtilegu starfi hjá bænum.
Hægt er að nálgast nánari upplýsingar og sækja um stöðurnar á nýjum umsóknarvef bæjarins sem
er á heimsíðu hans, slóðin er www.kopavogur.is

Nýr umsóknarvefur hjá Kópavogsbæ á heimasíðu bæjarins

www.kopavogur.is
www.kopavogur.is

Viðgerðarmaður óskast.
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum óskar eftir að ráða
viðgerðarmann til að sinna almennu viðhaldi í frystihúsi
félagsins. Góð þekking á ﬂökunarvélum æskileg.
Skriﬂegar umsóknir ásamt ferilskrá berist Vinnslustöðinni
hf., Hafnargötu 2, 900 Vestmannaeyjum, merkt Anna S.
Hjaltadóttir eða á netfangið anna@vsv.is
Nánari upplýsingar veitir Anna S. Hjaltadóttir í síma 862
0441 og í netfanginu anna@vsv.is

Húsvörður

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is

Húsfélag eldri borgara í Reykjavík óskar
eftir að ráða húsvörð til starfa.

Umsóknarfrestur er til og með
24. maí nk.



Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Hæfniskröfur:
Handlaginn, tækniþekking, reglusamur, þjónustulundaður
og reyklaus.


Hjúkrunarfræðingar

Starfið hentar vel samhentum hjónum á aldrinum
50 – 55 ára.

Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðinga á lyﬂækningadeild,
handlækningadeild og á hjúkrunardeildir Sólvangs í sumaraﬂeysingar og til framtíðar.

Húsvörður fær til afnota húsvarðaríbúð.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Í boði er:
• Einstaklingsmiðuð aðlögun, fræðsla, hlutastörf, næturvaktir
á handlækningadeild og lyﬂækningadeild.
• Góður starfsandi og teymisvinna þar sem markmiðið er
að veita skjólstæðingum og fjölskyldum þeirra bestu
heilbrigðisþjónustu sem völ er á.
St. Jósefsspítali Sólvangur er vinnustaður sem leggur áherslu á
umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og hvetjandi starfsumhverﬁ og
að sérhver starfsmaður fái að njóta sín í staﬁ.
Upplýsingar gefur Dórothea Sigurjónsdóttir framkvæmdastjóri
hjúkrunar í síma 5550000 netfang: dora@stjo.is
Erla Helgadóttir, hjúkrunarstjóri Sólvangs í síma 5906500, netfang:
erla@solvangur.is,
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu
berast til Dórothea Sigurjónsdóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar,
Suðurgötu 41, og Erlu Helgadóttur, hjúkrunarstjóra Sólvangs,
Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarﬁrði
Umsóknarfrestur er til 31.maí 2010. Sótt er um rafrænt á eyðublöð
heimasíðu stofnunarinnar www.stjo.is, undir laus störf.
Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi
viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra.
Umsóknareyðublöð fást á www.stjo.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

We are a dynamic airline proudly offering high quality,
profitable services to the leisure marke

WE ARE LOOKING FOR 3 STAFF
F MEMBER
M
S TO JOIN
In general we are looking
for candidates that:

Hugsa sér!

- are skilled in Excel, Word,
Outlook and have a good
general knowledge of
computers
- have the ability to multi task
and work in a fast paced,
demanding environment
- are fluent in English, both
spoken and written
- have good people and
communication skills
- are able to work both
independently and as a part
of a team
- are committed to quality
and thorough approach to
their work

COST CONTROLLER
FINANCE DEPARTMENT

FTWARE DEVELOPER

The Cost Controller’s main responsibility
ty
is posting and controlling the companie
e
travel cost paid with credit cards. The
e
also includes reconciliation of invoice
e
supervision of rejected invoices and o
related projects as appointed by the
e
Accounting Manager.

a Software Developer, you will be
esponsible for designing, coding, testing
and implementing various interfaces
between existing systems. The IT
Department supports all departments of
the airline and works primarily on system
installations and integration.

Skills and Experience required

Skills and Experience required

- Have experience of accounting work env
v
- Have an excellent knowledge of the Navi
vi
Business Solutions System.
- Business degree will be considered an adv
dv
- Be good with numbers and attentive to det
et

CR

EPARTMENT

RT
TEAM

NG OFFI
TIONS DEPARTM

The Crewing Officer monitors the flig
crew rosters on a daily basis assuring a
at
the Company’s flight program is crewe
according to regulatory requirement,
time limitations and Company requir
ss.

nd Experience required
Be flexible, teamwork minded an
(shifts 12 hours a day).

- B.S. in Computer Science or related technical
degree.

- Have experience from similar work environme
from within the aviation industry.

- Demonstrable software development experience.

- Have good administrative and problem solvin
skills and be capable of lateral thought.

- Be able to interpret written business requirements
and technical specification documents.
Perform coding to written technical specification

- Be able to prioritise and maintain efficiency
pressure.

err

roubleshooting and software testing.

For more detailed job descriptions, please visit our website www.primeraair.com. To apply, please fill out an online application form and attach CV and a photo. The application deadline is 23 May 2010.
Should you have additional questions, feel free to contact us.

Primera Air | Hlíðasm
m ári 12 | 201 Kópavogur | Tel. 527 6000 | Fax. 527 6001 | primeraair.com
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Iceland Travel

Iceland Travel er leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu
á Íslandi. Fyrirtækið er hluti af Icelandair Group og
hefur í rúm 30 ár sérhæft sig í móttöku erlendra
ferðamanna frá öllum heimshornum sem og
skipulagningu ráðstefna á Íslandi.
Ferðaskrifstofan VITA var stofnuð í júní 2008 og
er rekin af Iceland Travel. Helsta markmið
ferðaskrifstofunnar er að bjóða upp á fjölbreytt
úrval ferða í leiguflugi með góðri þjónustu og
tryggum flugkosti á samkeppnishæfu verði..
Hjá Iceland Travel og VITA starfa um 75 manns
sem þjóna rúmlega 40 þúsund viðskiptavinum á
ári hverju.

Sumarstörf hjá UNIFEM

Umsóknarfrestur til 20. maí 2010.
Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá og umsókn á
eva@unifem.is. Nánari upplýsingar í síma 552 6200.
UNIFEM á Íslandi – Laugavegi 42 – 101 Reykjavík

Frekari upplýsingar um starfið veitir
Ragnheiður Valdimarsdóttir starfsþróunarstjóri í síma 585 4300.

ÏHA:CH@6 H>6#>H K>I*%('(%*$&%

UNIFEM á Íslandi leitar að jákvæðu og dugmiklu fólki (18
ára og eldri) til að sinna fjáröﬂun og kynningarstörfum
fyrir samtökin í júní og júlí. Starﬁð felst í því að kynna starf
UNIFEM með götukynningu og úthringingum og bjóða fólki
að gerast styrktaraðilar. Um er að ræða hálft starf sem fer
að mestu leiti fram seinni part dags. Viðkomandi þarf að
vera opinn, framfærinn, áreiðanlegur og vera sjálfstæður í
vinnubrögðum. Áhugi og þekking á þróunarmálum, kvenréttindum og málstað UNIFEM er kostur.

Áhugasamir sendi umsóknir
á rafrænu formi á netfangið
ragnheidurv@icelandtravel.is
fyrir 31. maí nk.
Öllum umsóknum svarað
og fullum trúnaði heitið.
Umsóknir skal senda á
ragnheidurv@icelandtravel.is

Verkefnastjóri
Verkefnastjóri á innkaupasviði
Við leitum að drífandi aðila til að starfa í innkaupateymi
félagsins. Ábyrgð innkaupateymis er að tryggja samkeppnishæfni félagsins á markaði hverju sinni. Viðkomandi starfar sem
helsti tengiliður birgja og starfsmanna Iceland Travel.
Um kefjandi starf í alþjóðlegu umhverfi er að ræða.

Starfssvið
Samningagerð og samvinna við birgja
Þátttaka í birgða- og tekjustýringu
Þátttaka í verðlagningu
Upplýsingamiðlun

Menntunar- og hæfniskröfur








Háskólapróf sem nýtist í starfi
Mjög góðir samskiptahæfileikar
Góð greiningarhæfni
Geta til að starfa sjálfstætt og í hóp
Metnaður til að ná árangri í starfi
Reynsla af íslenskri ferðaþjónustu er kostur

Skútuvogi 13 a
104 Reykjavík
585 4300
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icelandtravel.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vesturlandi auglýsir eftir

Forstöðumanni í búsetuþjónustu
/ frekari liðveislu á Akranesi
Svæðisskrifstofa Vesturlands óskar eftir þroskaþjálfa,
í 50% starf forstöðumanns í búsetuþjónustu / frekari
liðsveislu á Akranesi
Forstöðumaðurinn er þátttakandi í þverfaglegri þjónustu
svæðisskrifstofunnar. Lögð er stérstök áhersla á gott samstarf
við neytendur þjónustunnar og starfsfólk við uppbyggingu og
framkvæmd þjónustunnar.
Nauðsynlegt er að umsækjendur haﬁ góða samstarfshæﬁleika
og virði aðra á jafnréttisgrundvelli.
Umsóknarfrestur er til 31. maí n.k.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Þorgrímsson framkvæmdastjóri
í síma 4331700 netfang: magnus@sfvesturland.is. og Jórunn
Guðmundsdóttir í síma 4331714. Laun skv. gildandi kjarasamningum. Skriﬂegar umsóknir sendist til Svæðisskrifstofu Vesturlands
Bjarnarbraut 8 - 310 Borgarnes

Meginhlutverk Útflutningsráðs er að auðvelda
íslenskum fyrirtækjum að selja vörur sínar, þjónustu
og þekkingu erlendis.

Þjónustu Útflutningsráðs er skipt í fimm fagsvið:
Upplýsingar, Ráðgjöf og fræðslu, Sýningar, Nýja
markaði og Fjárfestingarstofuna.

Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
24. maí nk.

Markaðsstjóri
Útflutningsráð, í samvinnu við Fiskifélag Íslands, óskar eftir að ráða markaðsstjóra
íslenskra sjávarafurða.
Meginverkefni:
• Kynning á ábyrgum fiskveiðum Íslendinga
• Kynning á vottun ábyrgra veiða (Iceland
Responsible Fisheries)
• Önnur sameiginleg markaðsverkefni íslenskra
fiskútflytjenda
• Gerð kynningarefnis, rekstur vefsíðu, þátttaka í
sýningum og ráðstefnum, sem og kynningarfundir
innanlands og utan
• Náin samvinna við innlenda og erlenda
hagsmunaaðila

Nánari upplýsingar veitir:

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Menntun á sviði markaðsmála eða skyldra greina
• Þekking og reynsla tengd sjávarútvegi
• Góð tungumálakunnátta, mjög góð enska nauðsynleg, önnur mál
æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góðir tjáningarhæfileikar í ræðu og riti

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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HIÐ ÍSLENSKA BIBLÍUFÉLAG
óskar að ráða framkvæmdastjóra í hálft starf.
Framkvæmdastjóri annast rekstur félagsins í
samræmi við lög þess og markmið, m.a. að eﬂa
útbreiðslu og notkun Biblíunnar.
Sjá nánar starfslýsingu og lög félagsins á
vefsíðunni http://biblían.is/.
Þörf er einlægs áhuga á markmiðum félagsins,
traustrar undirstöðumenntunar, reynslu af sjálfstæðu starﬁ, góðra samskipta- og skipulagshæﬁleika, getu til að ﬂytja mál vel í ræðu og riti,
þ.m.t. góðs valds á íslensku máli en einnig ensku
og Norðurlandamálum vegna þátttöku í alþjóðlegu
samstarﬁ.

Vélvirkjar
Getum bætt við nokkrum vélvirkjum
í sumaraﬂeysingar hjá Norðuráli á Grundartanga
Hvaða kröfur gerum við?
› Sveinspróf í vélvirkjun eða að umsækjandi
sé kominn vel á veg með sveinspróﬁð
› Áhugi, góð samskiptahæfni og geta til að
vinna sjálfstætt
› Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverﬁ eða við
sambærileg störf er æskileg
› Kunnátta í ensku og almennri tölvunotkun
kemur í góðar þarﬁr

við fyrsta tækifæri. Þú getur sótt um á vef
fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsókn
þína á netfangið umsokn@nordural.is eða
póstlagt umsóknina merkta: Vélvirkjar
Sumaraﬂeysingar.

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér traust og gefandi starf hjá
nútímalegu fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk
með góðu samstarfsfólki og við tökum vel
á móti þér. Verkefnin eru fjölbreytt og felast
m.a. í viðhaldi, bilanaleit, endurnýjun og
endurbótum á búnaði Norðuráls, með aukinni áherslu á fyrirbyggjandi viðhald.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Frekari upplýsingar um starﬁð veitir dr. Sigurður
Pálsson virka daga kl. 18-19 í síma 551-1097
eða 891-7541.
Laun miðast við menntun og starfsreynslu. Æskilegt
er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst skv.
nánara samkomulagi.
UMSÓKNIR um starﬁð ásamt yﬁrliti um náms- og
starfsferil sendist Fréttablaðinu, merkt,
Framkvæmdastjóri-0105 fyrir 14. maí nk.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað.

Skólastjóri á Raufarhöfn

Nánari upplýsingar veitir:
Einar F. Björnsson, viðhaldsstjóri
í síma 430 1000.

Laus er staða skólastjóra samrekins Grunn- og leikskóla Raufarhafnar. Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi
sem er Ɵlbúinn að leiða og þróa kraŌmikið skólastarf.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína

Starfssvið

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störﬁn fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. verkfræðingar,
tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, iðnfræðingar, rafvirkjar, vélvirkjar & rafsuðumenn,
auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæﬁngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans
• Fagleg forysta skólans og stuðla að framþróun í skólastarfi
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, heimila og skólasamfélagsins í heild

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Kennaramenntun
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg
Reynsla af kennslu og vinnu með börnum og unglingum
Stjórnunarhæfileikar, samskiptahæfni og metnaður Ɵl að ná
árangri í starfi
Upplýsingar um starfið veiƟr Huld Aðalbjarnardóƫr
menningar- og fræðslufulltrúi Norðurþings í sími:
464-6123 eða á neƞanginu huld@nordurthng.is

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Grunnskólakennari og leikskólakennari
Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Grunnskólinn á Raufarhöfn er heildstæður samrekinn leik- og
grunnskóli með um 40 nemendur. Við erum að fara að flagga
Grænfánanum bráðlega og erum í innleiðingarferli Uppbyggingarstefnunnar (uppeldi Ɵl ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga).

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Við leitum eŌir vel menntuðum og metnaðarfullum kennurum
sem vilja taka þáƩ í þróun skólastarfs með öðrum starfsmönnum
skólans. Við leggjum áherslu á sveigjanlega kennsluhæƫ,
samvinnu og vellíðan starfsfólks og nemenda.
Laus er staða leikskólakennara sem getur hafið starf fljótlega
við leikskóladeildina og staða grunnskólakennara á unglingasƟgi.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Áhugasamir kennarar hafi samband við Jóhönnu Dögg
StefánsdóƩur skólastjóra í síma 695-7117 eða sendi umsókn
á neƞangið johanna@raufarhofn.is

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

Umsóknarfrestur um framangreindar stöður framlengist
Ɵl 10. júní 2010.

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Heimasíða skólans er: hƩp://grunnskoli.raufarhofn.is

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af łölbreyƩu
mannlífi og miklum sköpunarkraŌi manns og náƩúru.
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Blikksmiður óskast!
Óskum eftir blikksmið, eða aðila vönum
blikksmíðavinnu. Þarf að geta byrjað strax.
Vinsamlegast sendið póst á box@frett.is, merkt;

Vefstjóri TM

Blikksmiður-1508

Tryggingamiðstöðin auglýsir starf vefstjóra. Starfið heyrir undir
forstöðumann markaðs- og kynningarmála á samskiptasviði TM.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

// Mótun og þróun vefstefnu TM

// Háskólamenntun sem nýtist í starfi

// Umsjón og ábyrgð á ytri vefjum TM

// Mjög góð íslenskukunnátta og færni í rituðu máli

// Þátttaka í mótun á nýjum innri vef félagsins

// Þekking og reynsla af HTML og umbrots-

// Samskipti við undirverktaka

Aðallögfræðingur Alþingis
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir aðallögfræðingi.

Starfssvið:
• Almenn lögfræðistörf fyrir skrifstofu Alþingis.
• Rannsóknir og athuganir á sviði stjórnskipunarréttar.
• Undirbúningur og aðstoð við ýmis lögfræðileg verkefni fyrir
forseta Alþingis og skrifstofuna.
• Ýmis önnur verkefni á skrifstofu forseta Alþingis.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í lögfræði (kandídats- eða meistarapróf).
Sérstök þekking á sviði stjórnskipunarréttar er æskileg.
• Gott vald á íslensku máli og færni í að skrifa greinargerðir
og minnisblöð.
• Lipurð í mannlegum samskiptum, góð framkoma
og þjónustulund.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

// Aðkoma að hönnun og uppsetningu vef- og
kynningarefnis TM

forritum (Quark / InDesign)
// Þekking og reynsla af vefhönnun og CSS er kostur
// Brennandi áhugi á vef- og markaðsmálum

// Önnur tilfallandi verkefni tengd markaðsmálum
félagsins

// Vönduð og skipulögð vinnubrögð
// Hæfni í mannlegum samskiptum

Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði og metnaði og geta unnið sjálfstætt.
Umsóknarfrestur um starfið er til og með THx næstkomandi. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á
netfangið Z[HYM'[TPZ. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað.
Ragnhildur Ragnarsdóttir, YHNUOPSK\Y'[TPZ, veitir frekari upplýsingar um starfið.

92IVJVEQWOMSKQIXREEVJYPPXJ]VMVXOMWIQFYVWXEVJWJsPOMWoRYKsEZMRRYEWXvY,MLY[Y`NN\YmM£Y\HI£[[IV
PSJSV92XMPZMWOMTXEZMREYQWERRKNEVRESKLVEZMVOEXNsRENsRYWXY8XEVJWQIRR92LEJEWkVIOOMRKYoEWXSZMZMWOMTXEZMRMZIKRE

Staðan er laus nú þegar. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags starfsmanna Alþingis.

sLETTESKLEJELNfPTEJsPOMoKIKRYQIVPIMOEo]VfV;MIVYQIWWJYPPZMWWELZIVKMIVFIXYVWXEMEWPoOVMNsRYWXY

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon aðstoðarskrifstofustjóri (stjórnsýsla) í síma 5630500.
Umsóknir ásamt greinargóðum upplýsingum um menntun og
fyrri störf skulu berast skrifstofu Alþingis, Kirkjustræti 10,
150 Reykjavík, merktar “aðallögfræðingur”, eigi síðar en 4.
júní nk. Umsóknir má einnig senda með tölupósti á netfangið
starfsmannahald@althingi.is. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

TM // Síðumúla 24 // Sími 515 2000 // tm@tm.is // www.tm.is

Viltu vera
í okkar liði?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu
og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum
samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi.
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 300
starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Verkefnastjóri þjálfunar í töfludeild
Hlutverk verkefnastjóra þjálfunar er að tryggja að þjálfun starfsmanna töfludeildar sé af þeim gæðum sem þarf
til að uppfylla kröfur um góða framleiðsluhætti í lyfjagerð (cGMP). Verkefnastjóri sér til þess að þjálfunarkerfi
deildarinnar stuðli að því á hverjum tíma að starfsmenn vinni sín störf með það fyrir augum að hámarka
framleiðni og fylgja nauðsynlegum öryggis- og gæðakröfum.
Í starfinu felst meðal annars gerð þjálfunaráætlana og starfslýsinga, mat á starfsmönnum og þjálfurum, gerð og
yfirferð kennslugagna og móttaka nýliða.
Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun á sviði kennslu-, fræðslu- eða mannauðsstjórnunar, eða
sambærilega menntun. Viðkomandi þarf að vera drífandi og með framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum. Gerð er krafa um skipulagshæfni og nákvæmni. Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 23. maí nk.
Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

Actavis býður upp á…
t
t
t
t
t
t
t
t

snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem
sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk
fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag
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Menntaskóli Borgarfjarðar

Vistbyggðarráð auglýsir eftir

framkvæmdastjóra
Við leitum eftir drífandi einstaklingi til að starfa með
stjórn Vistbyggðarráðs að fjölbreyttum og spennandi
verkefnum.
Vistbyggðarráð er samstarfsvettvangur 32 fyrirtækja,
stofnana og sveitarfélaga sem vilja stefna að
vistvænum starfsháttum við skipulag, hönnun,
byggingu og rekstur mannvirkja á Íslandi. Við erum
einbeitt í að marka leiðina að sjálfbærri þróun
íslenskra mannvirkja.
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auglýsir eftir kennurum til starfa haustið 2010

// Stærðfræði 100% starf
// Spænska 50% starf
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf
skulu hafa borist Ársæli Guðmundssyni, skólameistara,
Borgarbraut 54, 310 Borgarnes, eða á netfangið:
arsaell@menntaborg.is fyrir laugardaginn 29. maí 2010.
Laun skv. kjarasamningi KÍ og Menntaskóla Borgarfjarðar.
Nánari upplýsingar veitir Ársæll Guðmundsson,
skólameistari í síma 895 2256.

Skólameistari

Verksvið:
•
•
•
•

Sinna daglegum rekstri félagsins.
Koma starfsemi Vistbyggðarráðs á framfæri.
Skipuleggja og halda utanum viðburði og
vinnuhópa á vegum félagsins.
Sinna fjáröﬂun fyrir félagið og leita
fjármögnunar fyrir sérstök verkefni.
einfaldlega betri kostur

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

Jákvæðni, samstarfshæfni og lipurð í
mannlegum samskiptum
Þekking á umhverﬁsmálum, skipulagi eða
byggingastarfsemi er kostur.
Reynsla og árangur í verkefnastjórnun er
æskileg.
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
Kunnátta í íslensku, ensku og einu
Norðurlandamáli æskileg.
Sjálfstæð, öguð og skipulögð vinnubrög.
Reynsla af kynningar- og markaðsmálum
nýtist vel.

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem allra fyrst.
Starﬁð er hálft stöðugildi.
Umsóknir berist formanni stjórnar, Kristveigu
Sigurðardóttur (kristveig@almenna.is)
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál
stjórnar Vistbyggðarráðs.
Umsóknarfrestur er til og með 21. maí n.k.

VISTBYGGÐARRÁÐ

Skjalastjóri Alþingis.
Viltu vera með?
Verslun ILVA á Korputorgi var opnuð
í október 2008 og hefur reynst
kærkomin viðbót á íslenskum
húsgagna- og heimilisvörumarkaði.
Við erum stolt af verslun okkar,
vöruúrvali og starfsfólki og höfum
lagt metnað okkar í að viðskiptavinum
sé þjónað á sem bestan hátt hvað
varðar vörur, verð og gæði.

Hlutastörf um helgar
Sölufólk í verslun
Við leitum að smekkvísu og
þjónustulipru sölufólki í hlutastörf
um helgar. Viðkomandi þarf að hafa
næmt auga fyrir straumum og stefnum
sem og framsetningu húsgagna- og
húsbúnaðar. Umsækjandi þarf að hafa
náð 25 ára aldri.
Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi, góða starfsþjálfun, lífleg,
fjölbreytt og skemmtileg störf. Áhugasamir geta sótt um á
www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is

Snæfellsbær

Lausar stöður

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir skjalastjóra. Starfsvið hans nær
til allra sviða skrifstofunnar.

Verkefni:
• Dagleg umsjón með skjalastjórn skrifstofunnar.
• Innleiðing nýs skjalastjórnarkerfis.
• Leiðbeiningar fyrir starfsmenn um verklag við skjalavörslu
og skjalastjórn.
• Önnur verkefni sem tengjast skjalastjórn skrifstofunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf. Sérhæfing eða reynsla af skjalastjórn og
rafrænum skjalastjórnarkerfum.
• Góð íslenskukunnátta ásamt kunnáttu í ensku og einu
Norðurlandamáli.
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt.
• Stjórnunarreynsla er kostur.
Staðan er laus nú þegar. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Félags starfsmanna Alþingis.
Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon aðstoðarskrifstofustjóri (stjórnsýsla) í síma 5630500.
Umsóknir ásamt greinargóðum upplýsingum um menntun og
fyrri störf skulu berast skrifstofu Alþingis, Kirkjustræti 10, 150
Reykjavík, merktar „skjalastjóri“, eigi síðar en 4. júní nk.
Umsóknir má einnig senda með tölvupósti á netfangið
starfsmannahald@althingi.is. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

STAÐA FRAMKVÆMDASTJÓRA

í Snæfellsbæ fyrir áhugasamt fólk!
Frá og með næsta skólaári verða lausar stöður grunn- og leikskólakennara í Snæfellsbæ.

Leikskólar:
Í Snæfellsbæ eru tveir leikskólar, einn á Hellisandi og annar í Ólafsvík. Leikskólar Snæfelssbæjar vinna að þróunarverkefninu um átthagafræði í samstarﬁ við grunnskólann og tónlistarskóla bæjarins.
Leikskólinn Krílakot í Ólafsvík leitar að deildarstjóra og leikskólakennara. Við erum þriggja deilda skóli. Leikskólinn Kríuból á
Hellisandi leitar að aðstoðarleikskólastjóra, deildarstjóra og leikskólakennara. Kríuból er tveggja deilda leikskóli. Hægt er að
fara á heimasíðu skólanna og kynna sér starﬁð okkar frekar. http//www. krilakot.snb.is og kriubol.snb.is.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Ingigerði Stefánsdóttur í síma 433-6925 og 433-6926 eða senda
tölvupóst á krilakot@snb.is og kriubol@snb.is

Grunnskóli:
Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 og er í dag staðsettur á þremur stöðum, í Ólafsvík, á Hellissandi
og á Lýsuhóli í Staðarsveit.
Meðal viðfangsefna er tölvuumsjón og tölvukennsla, almenn kennsla og umsjón á yngsta stigi á miðstigi vegna fæðingarorlofs til 1. apríl 2011, nýsköpun og smíði, textílmennt og myndmennt. Aðrir möguleikar eru fyrir hendi.
Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og að eﬂa sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð með áherslu
á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum. Allar starfsstöðvar skólans eru Grænfánaskólar og
unnið er að þróunarverkefni í átthagafræði sem miðar að því að auka verulega kennslu tengda náttúru, aðstæðum
og sögu heimabyggðarinnar.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Magnús Þór Jónsson, skólastjóra, í símum 4339900 og 8949903
eða með tölvupósti í maggi@gsnb.is
Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul: Staðarsveit, Búðir, Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur. Í góðu
veðri eru þéttbýliskjarnarnir Hellissandur og Ólafsvík í aðeins tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík – og veðrið er að sjálfsögðu alltaf gott undir Jökli!
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna. Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverﬁ þar sem Snæfellsjökull ber hæst, enda býður
bæjarfélagið upp á alla ﬂóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralíﬁ. Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, golf, hestamennsku, sund og margt ﬂeira. Nýtt glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík og öﬂugur framhaldsskóli er í 35 kílómetra fjarlægð og eru daglegar áætlunarferðir
tengdar honum. Öﬂugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs við metnaðarfullan hóp sem leggur áherslu á að gera gott skólastarf
í Snæfellsbæ enn betra. Öllum umsóknum verður svarað. Hafðu samband, þú tapar engu en gætir grætt mikið!

Klúbburinn Geysir óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.
Starﬁð byggir m.a. á frumkvæði, samvinnu við klúbbfélaga,
starfsfólk og stjórn, stefnumótun og samstarﬁ við klúbba
erlendis.

Starfssvið í samvinnu við starfsfólk og félaga felst m.a. í:
•
•
•
•
•

Yﬁrumsjón með daglegum rekstri klúbbsins
Umsjón með fjármálum
Starfsmannamálum
Stefnumótun
Umsjón með kynningarmálum

Menntunar og hæfniskröfur:
• Kraﬁst er háskólamenntunar auk víðtækrar reynslu af
stjórnunarstörfum
• Reynsla og þekking á málefnum geðsjúkra í félags- og
heilbrigðiskerﬁnu æskileg
• Jákvæðni, víðsýni og skipulögð vinnubrögð
• Kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli nauðsynleg
• Færni í mannlegum samskiptum.
Æskilegt er að viðkomandi einstaklingur geti haﬁð störf í
lok júní. Umsóknarfrestur er til 28. maí næstkomandi og
skal umsóknum skilað íafgreiðslu blaðsins merktar
”Klúbburinn Geysir eða þær sendar á rafrænu formi á
netfangið: kgeysir@kgeysir.is
Nánari upplýsingar gefur Kristinn Stefán Einarsson,
sími 867 4694
Klúbburinn Geysir er fyrir fólk sem á eða hefur átt við geðræn veikindi að
stríða. Klúbburinn starfar eftir alþjóðlegri hugmyndafræði Fountain House,
sem byggir á markvissri uppbyggingu á hæﬁleikum og getu einstaklingsins.
www.kgeysir.is - www.iccd.org
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VIÐ LEITUM AÐ ÁRANGURSDRIFNUM
EINSTAKLINGI MEÐ MIKLA
SAMSKIPTAHÆFNI
NATHAN & OLSEN LEITAR AÐ
MARKAÐSSTJÓRA

1912 er traust fyrirtæki í
heildverslun með dagvöru.

Um er að ræða framtíðarstarf sem felst í að móta og stýra
markaðsmálum innan sem utan fyrirtækisins.

Í gegnum dótturfélög sín,

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

býr félagið yfir öflugum

Nathan & Olsen og Ekruna,

• Stefnumótun markaðsmála og yfirumsjón með markaðsaðgerðum fyrirtækisins
• Áætlanagerð og utanumhald um vörumerki og birgja
• Ábyrgð og umsjón með ytri og innri markaðssetningu
• Rekstrarleg ábyrgð tengd markaðsmálum og vörumerkjastjórnun
• Árangursmat og samhæfing markaðs- og sölumála

dreifileiðum til smásöluaðila,

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

höfuðstöðvum fyrirtækisins

•
•
•
•
•

að Klettagörðum í Reykjavík.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði
Reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum
Stjórnunarreynsla
Jákvætt viðhorf og brennandi áhugi á markaðsmálum
Færni í mannlegum samskiptum, metnaður
og frumkvæði

stóreldhúsa, iðnaðar og
fríverslunar með kost.
Starfsfólk samstæðunnar
er um 80 talsins. Það býr
við glæsilega aðstöðu í

Fyrirtækið er einnig með
starfsstöð á Akureyri.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Umsóknarfrestur er til og með 26. maí. Frekari upplýsingar um starfið veitir Ari Fenger í síma 530 8400.
Umsókn skal senda á atvinna@1912.is og þar skal greina frá menntun, fyrri störfum og helstu verkefnum sem
umsækjandi hefur tekist á við undanfarin ár og telur að muni gagnast í starfinu.

Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | Sími 530 8500 | Fax 530 8501 | www.nathan.is

Starf með yngri einstaklingum
með langvinna sjúkdóma.
Skógarbær leitar að einstaklingi til að sjá um dægradvöl
og félagsskap fyrir þennan hóp. Þekking og reynsla af
langveikum er æskileg.
Verkefnið er styrkt er af Lionsklúbbnum Frey, Reykjavík.
Um er að ræða tímabundið verkefni sem hefst í byrjun
júni og lýkur í lok ágúst. Starfshlutfall er samkomulag.
Upplagt tækifæri fyrir félagsliða eða nema.
Umsóknarfrestur er til og með 25. maí næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Helga Tryggvadóttir
hjúkrunarfræðingur 5102121 / 8468441.
Netfang: hjukrun1@skogar.is

sími: 511 1144
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²TBOÈ
7ERC 2ECRUITMENT IS A COMPETITIVE POWER AND SOLID ACTOR
WHO SPECIALIZES IN THE HIRE OF FOREIGN LABOUR TO OFF  ONSHORE
AND INDUSTRIAL  CONSTRUCTION IN THE .ORWEGIAN MARKET /UR
EMPLOYEES COME FROM THE %5 AND %UROPEAN %CONOMIC !REA
AND WE PROVIDE THE SKILLED ENGINEERS AND ELECTRICIANS 7ERC
-ANNING HAS ITS HEADQUARTERS IN !LTA AND WE HAVE PROJECTS
THROUGHOUT THE COUNTRY
!S YOU AS A TEACHER CAN 7ERC "EMANNING BE AN IMPORTANT
PLAYER AGAINST A CHALLENGING AND EXCITING CAREER AND ACHIEVE
MENT OF THEIR OBJECTIVES
&OR OUR CUSTOMER WE ARE LOOKING FOR  ELECTRICIANS FOR A
PROJECT IN .ORWAY 4HIS PROJECT WILL LAST UNTIL THE AUTUMN OF
 WITH POSSIBILITY OF EXTENSION 4HE COMPANY IS SUCCESSFUL
IN COMMERCIAL BUILDINGS AND THEY WANT SKILLED ELECTRICIANS
FORTH IN THIS POSITIVE DEVELOPMENT
2EQUIREMENTS  %SSENTIAL REQUIREMENTS
o 9OU MUST BE 3CANDINAVIAN SPEAKING
o 9OU MUST HAVE $IPLOMA
o 9OU MUST HAVE  YEARS WORK EXPERIENCE IN THE %L DISCIPLINE
o ! DRIVERlS LICENSE
o 9OU MUST BE ABLE TO COMMUNICATE AND TAKE INSTRUCTIONS
o 9OU MUST BE AN INDEPENDENT AND STRUCTURED
o 9OU MUST BE POSITIVE
7E OFFER
o #OMPETITIVE SALARY
o 'OOD PENSION AND INSURANCE PLANS
o 7ORKING IN SAFE LABOUR CONDITIONS AND HIGH ETHICAL
STANDARDS
o !BILITY TO DEVELOP BOTH PERSONALLY AND PROFESSIONALLY WITH
CHALLENGING AND UNIQUE TASKS
!LL APPLICATIONS WILL BE TREATED CONÙDENTIALLY

!PPLICATION TO MAIL EM WERCNO
OR REGISTER DIRECTLY ON WWWWERCNO

Félagsfundur
Verður haldinn fimmtudaginn
20. maí kl. 17.00
í félagsheimili FBM Hverfisgötu 21
Dagskrá:
• Stefnumótun ASÍÍ í lífeyrismálum
(drög að stefnumótun er hægt að nálgast á
www.fbm.is, einnig verður hún lögð fram á fundinum)

• Staða Sameinaða lífeyrissjóðsins og
málefni fyrir aðalfund sjóðsins sem
haldinn verður 27. maí n.k.
• Önnur mál.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta
Félag bókagerðarmanna
HVERFISGÖTU 21 SÍMI 552 8755
www.fbm.is fbm@fbm.is

Haustpróf í verðbréfaviðskiptum 2010

(ÒSFÁLAGIÈ LFAHEIÈI  +ËPAVOGI ËSKAR EFTIR
TILBOÈUM Å AÈ KL¾ÈA FRAMHLIÈ ÖAKKANA HÒSSINS MEÈ
  MM LITAÈRI ST¹LKL¾ÈNINGU ,ENGD ÖAKKANTA ER 
M 'ÎGN F¹ST SEND Å TÎLVUPËSTI MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA
TÎLVUPËST TIL PETURIG MIIS EÈA AFHENT ¹
6INNUSTOFU 0ÁTURS ) 'UÈMUNDSSONAR !UÈBREKKU 
+ËPAVOGI 4ILBOÈ OPNUÈ ¹ SAMA STAÈ FÎSTUDAGINN
 MAÅ KL  AÈ VIÈSTÎDDUM ÖEIM BJËÈENDUM
SEM ÖESS ËSKA

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir haustprófum í
verðbréfaviðskiptum sem hér segir:
Próf úr I. hluta
16. ágúst 2010
17. ágúst 2010
18. ágúst 2010

Próf úr II. hluta
19. ágúst 2010
20. ágúst 2010
23. ágúst 2010
Próf úr III. hluta
24. ágúst 2010
25. ágúst 2010
26. ágúst 2010
27. ágúst 2010

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI FYRIR
TJALD- OG ÚTIVISTARSVÆÐI VIÐ
ÍÞRÓTTAHÚSIÐ Á BÍLDUDAL.
Bæjarstjórn Vesturbyggðar samþykkti á fundi sínum
23. mars 2010 að auglýsa skv. 25. gr. Skipulags og
byggingarlaga nr. 73/1997 tillögu að deiliskipulag fyrir
tjald- og útivistarsvæði við íþróttahúsið á Bíldudal.
Hugmynd deiliskipulagsins gengur út á að stækka
núverandi landfyllingu þar sem Bylta, íþróttamiðstöðin
á Bíldudal stendur. Á landfyllingunni mun verða útbúið
tjaldsvæði, bílastæði, grunnt sjávarlón og sandfjara.
Tjaldsvæðið mun bjóða upp á nútímalega og góða
gistiaðstöðu fyrir bæði þá sem velja að gista í hefðbundnum tjöldum en einnig fyrir þann aukna fjölda
ferðamanna sem velja að „gista á eigin vegum“, þ.e.
notar húsbíla, hjólhýsi, fellihýsi o.s.frv. Þjónusta við
tjaldsvæðið fer fram í íþróttahúsinu en einnig er gert
ráð fyrir byggingarreit þar sem hægt yrði að reisa litla
þjónustumiðstöð fyrir gesti tjaldsvæðisins. Deiliskipulagið er í samræmi við aðalskipulag Vesturbyggðar
2006-2018. Tillagan samanstendur af deiliskipulagsuppdrætti, skýringaruppdrætti og greinargerð með
deiliskipulagi.
Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Vesturbyggðar,
Aðalstræti 63, 450 Patreksﬁrði frá 17. maí 2010
til 21. júní 2010 og veitingastofunni Vegamótum
á Bíldudal. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með geﬁnn kostur á að gera athugasemdir við tillögunar. Athugasemdum skal skila til
skrifstofu Vesturbyggðar fyrir 5. júlí 2010 og skulu
þær vera skriﬂegar. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillögunar innan tilskilins frests teljast
samþykkir henni.
Ragnar Jörundsson, bæjarstjóri

Íslensk réttarskipun og Evrópuréttur,
Ábyrgðir, Ágrip úr réttarfari.
Viðfangsefni úr fjármunarétti, Félagaréttur.
Viðskiptabréfareglur, Veðréttindi,
Þinglýsingar

Grunnatriði í fjármálafræðum.
Þjóðhagfræði.
Greining ársreikninga.

Lög og reglur um fjármagnsmarkaðinn.
Markaðsviðskipti og viðskiptahættir.
Helstu tegundir verðbréfa og gjaldeyrir:
Hlutabréf, Skuldabréf, Aﬂeiður og gjaldeyrir.
Fjárfestingarferli: Samval verðbréfa og
sjóðastýring, Ráðgjöf og skattamál.

Próftími er 4 klukkustundir og tímasetning hvers prófs er
16:30-20:30.
Prófsefni greinir í prófsefnislýsingu prófnefndar verðbréfaviðskipta. Í henni er jafnframt útlistað hvaða hjálpargögn
eru leyﬁleg í einstaka prófum. Prófsefnislýsinguna má nálgast á vefsvæði prófnefndar verðbréfaviðskipta á heimasíðu
viðskiptaráðuneytis:
http://www.efnahagsraduneyti.is/profnefndir/nr/2844
Um próﬁn fer samkvæmt reglugerð nr. 633/2003 um próf í
verðbréfaviðskiptum. Haustpróﬁn verða haldin í húsakynnum á vegum Háskólans í
Reykjavík, framkvæmdaraðila verðbréfaviðskiptaprófs veturinn
2009-2010. Ef skráðir próftakar ná lágmarksfjölda, 10 manns í
hvert próf, en eru færri en 50 munu próﬁn fara fram í tölvuveri.
Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum og hálfum
tölum frá 0 til 10. Til þess að standast verðbréfaviðskiptapróf
þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum
sem hann hefur þreytt. Próftaki telst ekki hafa staðist einstök próf
hljóti hann lægri einkunn en 5,0.
Skráning í haustpróﬁn fer fram á vefsíðu Opna háskólans í HR
http://www.opnihaskolinn.is/fagmennt/lengri-namskeid/nam-tilprofs-i-verdbrefavidskiptum/
Skráningu í haustpróf lýkur 28. júní 2010. Greiðsla prófgjalds
verður að hafa farið fram þann 5. júlí 2010.
Prófgjald vegna haustprófa er kr. 18.000 fyrir hvert próf. Vakin er
athygli á að haustpróf verða ekki haldin nema að a.m.k. 10
manns haﬁ skráð sig í próf, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 633/2003
um próf í verðbréfaviðskiptum. Ef ekki fæst nægur fjöldi í próf
verður prófgjald endurgreitt. Tilkynning um haldin og felld haustpróf verður send út til skráðra próftaka þann 29. júní 2010.
Reykjavík, 15. maí 2010.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Auglýsing frá Yfirkjörstjórn Mosfellsbæjar
Boðnir eru fram eftirfarandi framboðslistar við bæjarstjórnarkosningar í Mosfellsbæ 29. maí 2010

B–listi

D–listi

M–listi

S–listi

V–listi

Framsóknarflokksins

Sjálfstæðisflokksins

Íbúahreyfingarinnar
í Mosfellsbæ

Samfylkingarinnar

Vinstrihreyfingarinnar
– græns framboðs

1. Marteinn Magnússon
2. Bryndís Bjarnarson
3. Snorri Hreggviðsson
4. Björg Reehaug Jensdóttir
5. Linda Björk Stefánsdóttir
6. Sveinbjörn Ottesen
7. Ásta Björk Benediktsdóttir
8. Óli Kárason Tran
9. Guðni Þorbjörnsson
10. Vigdís Beck
11. Eggert Sólberg Jónsson
12. Kristbjörg Þórisdóttir
13. Níels U. Hauksson
14. Þröstur Karlsson

1. Haraldur Sverrisson
2. Herdís Sigurjónsdóttir
3. Bryndís Haralds
4. Hafsteinn Pálsson
5. Kolbrún G. Þorsteinsdóttir
6. Rúnar Bragi Guðlaugsson
7. Theodór Kristjánsson
8. Eva Magnúsdóttir
9. Hreiðar Örn Zoega Stefánsson
10. Haraldur Haraldsson
11. Elías Pétursson
12. Júlía M. Jónsdóttir
13. Hjörtur Methúsalemsson
14. Ragnheiður Ríkharðsdóttir

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Jónas Sigurðsson
2. Hanna Bjartmars Arnardóttir
3. Valdimar Leó Friðriksson
4. Anna Sigríður Guðnadóttir
5. Jónas Rafnar Ingason
6. Lísa Sigríður Greipsson
7. Gerður Pálsdóttir
8. Sigrún Pálsdóttir
9. Ragnar Gunnar Þórhallsson
10. Íris Björg Kristjánsdóttir
11. Douglas Alexander Brotchie
12. Gísli Freyr Guðbjörnsson
13. Margrét Gróa Björnsdóttir
14. Jón Baldvin Hannibalsson

1. Karl Tómasson
2. Bryndís Brynjarsdóttir
3. Sigurlaug Ragnarsdóttir
4. Högni Snær Hauksson
5. Ólafur Gunnarsson
6. Ingibjörg Bryndís Ingólfsdóttir
7. Bjarki Bjarnason
8. Íris Hólm Jónsdóttir
9. Höskuldur Þráinsson
10. Jóhanna B. Magnúsdóttir
11. Jón Davíð Ragnarsson
12. Elísabet Kristjánsdóttir
13. Birgir Haraldsson
14. Gísli Ársæll Snorrason

Jón Jósef Bjarnason
Þórður Björn Sigursson
Birta Jóhannesdóttir
Hildur Margrétardóttir
Guðlaugur Hrafn Ólafsson
Soffía Alice Sigurðardóttir
Guðbjörg Pétursdóttir

Yfirkjörstjórn Mosfellsbæjar
Þorbjörg Inga Jónsdóttir
Haraldur Sigurðsson
Valur Oddsson
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Hlutabréf í Valsmönnum hf.
14882 – UT rekstrarvörur
Ríkiskaup fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerﬁ
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á
rekstrarvörum fyrir búnað á sviði upplýsingatækni - UT.
Um er að ræða allar hefðbundnar rekstrarvörur vegna
upplýsingatæknibúnaðar svo sem smávörur, vörur til
gagnavörslu og vörur til prentunar.
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum, sem eru
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.
is, eigi síðar en 19. maí. Opnunartími tilboða er 29. júní
2010 kl. 11:00, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105
Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.

F.h. Vegagerðarinnar og Framkvæmdaog eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Kringlumýrarbraut (40), rampi og undirgöng við
Bústaðaveg
Útboðsgögn verða seld á kr. 4.000 hjá Vegagerðinni,
Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka) frá og með
þriðjudeginum 18. maí 2010.
Skila skal tilboðum til Vegagerðarinnar fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 1. júní 2010 og verða þau opnuð þar
þann dag kl. 14:15.
12434
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

Til sölu hlutabréf í Valsmönnum hf.
Vinsamlegast sendið fyrirspurnir á netfangið:
leiguhusnaedi@gmail.com

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Lýðræðisverkefni 2010 - Úboð I. Laugardalur Miðborg
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
og með 18. maí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 3. júní 2010 kl. 14:00, í
Ráðhúsi Reykjavíkur.
12433

Útboð skila árangri!

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

Innkaupaskrifstofa

14883 – UT hýsing og rekstrarþjónusta
Ríkiskaup fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerﬁ
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á
rekstri og hýsingu gagna og búnaðar á sviði upplýsingatækni - UT. Bjóðendur skulu geta boðið upp á
hýsingu tölvubúnaðar af ýmsum gerðum auk þjónustu
við notendur. Bæði skal vera unnt að hýsa búnað í eigu
kaupanda en einnig skulu bjóðendur bjóða þann kost að
útvega verkkaupa búnað sem bjóðendur eiga eða hafa
eignarhald yﬁr.
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum,
sem eru rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa,
www.rikiskaup.is, eigi síðar en 19. maí. Opnunartími
tilboða er 29. júní 2010 kl. 11:00, hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Útboð skila árangri!

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Framkvæmdir við boltagerði á lóð Háteigsskóla við
Háteigsveg.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
og með 17. maí 2010 í upp-lýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 31. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12421
Framkvæmdir við boltagerði á lóð Ölduselsskóla,
Ölduseli 17.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í
upp¬lýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 27. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12420
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
“Lækjargata 2 og 2b - Þakskífur og steinklæðning”
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
og með 18. maí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða 1. júní 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12422
“Lækjargata 2 og 2b og Austurstræti 22 - Pípulagnir”
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
og með 18. maí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur..
Opnun tilboða 2. júní 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12423

F.h. Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um kaup rekstrarvörum fyrir prentara, ljósritunarvélar og faxtæki, EES útboð nr. 12414.
Útboðsgögn, á geisladiski, verða seld á kr. 3.000 frá og
með þriðjudeginum 18. maí 2010 í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 7. júní 2010, kl 14:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12414

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

“Lækjargata 2 og 2b og Austurstræti 22 - Rafkerﬁ”
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
og með 18. maí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða 2. júní 2010 kl. 14:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12424
“Lækjargata 2 og 2b og Austurstræti 22 - Lyftur”
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
og með 18. maí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða 2. júní 2010 kl. 14:30 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12425
“Lækjargata 2 og 2b - Frágangur utanhúss og innan
að hluta”
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
og með 18. maí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða 3. júní 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12427
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

FORVAL

LÍKAMSRÆKTAR-AÐSTAÐA

F.h. Íþrótta- og tómstundasviðs og
Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar
er óskað eftir umsóknum um þátttöku í forvali til að taka
þátt í uppbyggingu og rekstri líkamsræktaraðstöðu í tengslum við Breiðholtslaug, ásamt því að koma að fjármögnun
og framkvæmdum.
Líkamsræktaraðstöðunni er ætlaður staður í kjallara undir
búningsaðstöðu, sem áður var frístundaaðstaða fyrir Fjölbrautarskóla Breiðholts.
Forvalsgögn fást afhent í upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Þeir aðilar sem vilja fá gögnin send rafrænt, sendi tölvupóst á netfangið utbod@reykjavik.is

Innkaupaskrifstofa

Umsóknum skal skila eigi síðar en: kl. 16:00
ﬁmmtudaginn 3. júní 2010, í Ráðhús Reykjavíkur.
12429

Auglýsingasími
Innkaupaskrifstofa

Allt sem þú þarft…
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Fasteignir

KVISTAVELLIR 15 - HAFNARFIRÐI
Opið hús í dag frá kl. 15-17 og sunnudag frá kl. 13-17

PIÐ

HÚ

S

Ráðgjafi fyrirtækja

O

í útibú Íslandsbanka á Eiðistorgi

Frábær staðsetnig og tækifæri - Hagstætt lán. Rúmlega
fokhelt. Upplýsingar í síma: 847-4717 og 861-4622

Við leitum að jákvæðum, áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði, metnað og vilja til að
veita viðskiptavinum úrvalsþjónustu. Ráðgjafi fyrirtækja sér meðal annars um viðskipti útibúsins
við fyrirtæki, félög og einstaklinga í rekstri.
Æskilegt er að viðkomandi sé með háskólamenntun í rekstrar- eða viðskiptafræði eða reynslu á
fjármálamarkaði og geti hafið störf mjög fljótlega.

/PIÈ

HÒS

Við leitum að einstaklingi með eftirfarandi eiginleika:
Frumkvæði og sjálfstæði
Sveigjanleika og þjónustulund
Skipulagshæfni og markviss vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

Suðurbraut 16
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.MAÍ n.k. FRÁ KL. 16-17.
ÍBÚÐIN STENDUR TÓM ÞANNIG ENDILEGA NÝTIÐ YKKUR
TÆKIFÆRIÐ OG LÍTIÐ VIÐ- ELÍN FASTEIGNASALI MIKLUBORGAR TEKUR Á MÓTI YKKUR. SÍMI 695-8905.
BJÖRT og vel viðhaldin 113,4 m2 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð
með hellulagða suðurverönd. V. 21,9 m. 7742

Helstu verkefni:
Þjónusta við viðskiptavini
Greining markaðstækifæra
Öflun nýrra viðskiptavina
Ráðgjafaheimsóknir til fyrirtækja
Erlend gjaldeyrissviðskipti
Innlendar og erlendar ábyrgðir
Lán og kaup á viðskiptapappírum og fleira
Nánari upplýsingar veitir Hildur Kristmundsdóttir, útibússtjóri, hildur.kristmundsdottir@islandsbanki.is,
sími 440 3452.

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is
MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Opið

Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, netfang: sigrun.olafs@islansdbanki.is, sími
440 4172. Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.
Umsóknarfrestur er til 23. maí næstkomandi.

hús

Auglýsingasími

Seljaland 5
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.MAÍ n.k. FRÁ KL. 15-15.30.
ÍBÚÐIN STENDUR TÓM ÞANNIG ENDILEGA NÝTIÐ YKKUR
TÆKIFÆRIÐ OG LÍTIÐ VIÐ. ELÍN FASTEIGNASALI MIKLUBORGAR
TEKUR Á MÓTI YKKUR. SÍMI 695-8905.
4ra herbergja íbúð (98,1fm) auk bílskúrs (23,3fm) í litlu fjölbýli á
2.hæð (1stu götumegin), á góðum stað í Fossvoginum. 26,9 7753

Allt sem þú þarft…
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