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Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður

Nýtt
Hjúkrunarfræðingur á legudeild
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Hjúkrunarfræðingur í heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Sjúkraliði í heimahjúkrun
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Sálfr. á Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Miðbæ
Læknaritari
Heilbrigðisst. Sauðárkróki
Deildarstjóri - yfirþroskaþjálfi
Sv.skrifst. málefna. fatl.í Rvk.
Stuðningsfulltrúi
Sv.skrifst. málefna. fatl.í Rvk.
Þroskaþjálfi
Sv.skrifst. málefna. fatl. íRvk.
Kerfisstjóri
Þjóðskrá Íslands
Skráningarfulltrúi NorType
Umferðarstofa
Forritari
Umferðarstofa
Stuðningsfulltrúi
Svæðisskrifst. málefna.fatl.
Læknar í starfsnámi á bráðasviði LSH
Sérfræðingur
Geislavarnir ríkisins
Félagsráðgjafi
Barna- og kvennasvið LSH
Hjúkrunarfræðingar
Heilbrigðisstofnun Vestm.eyja.
Sérfr.á sviði nýsköpunar og tækni Rannís

Ísafjörður
Ísafjörður
Bolungavík
Reykjavík
Reykjavík
Sauðárkrókur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Vestm.eyjar
Reykjavík

Nr. á vef
201009/089
201009/088
201009/087
201009/086
201009/085
201009/084
201009/083
201009/082
201009/081
201009/080
201009/079
201009/078
201009/077
201009/076
201009/075
201009/074
201008/073
201008/072

Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~
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Spennandi tækifæri hjá Borgun
Borgun er framsækið fjármálafyrirtæki sem hefur sérhæft sig í öruggri greiðslumiðlun í 30 ár.
Starfseminni má skipta í tvö meginsvið, Fyrirtækjaþjónustu sem býður fyrirtækjum heildarþjónustu í færsluhirðingu
og Útgáfuþjónustu sem annast þjónustu og ráðgjöf við alla banka og sparisjóði landsins vegna útgáfu greiðslukorta.

Sérfræðingur í endurkröfum

Þjónustufulltrúi í þjónustuveri

Endurkröfur annast úrlausn fyrirspurna og endurkrafna fyrir

Við leitum að jákvæðum, lífsglöðum og reglusömum einstaklingi.

útgefendur, korthafa og seljendur vöru og þjónustu, ásamt

Vinnutími er milli kl. 9.00 og 17.00.

vöktun svikamála.

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

- Fyrirspurnir og endurkröfur vegna greiðslukorta
- Samskipti við viðskiptavini

- Svörun fyrirspurna í síma
- Þjónusta og ráðgjöf við fyrirtæki og útgefendur

- Vöktun svikamála
- Eftirfylgni við úrlausn mála
- Frágangur skjala

- Almenn samskipti og úrlausn mála fyrir viðskiptavini
- Önnur tilfallandi verkefni

- Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur:

Menntun og hæfniskröfur:

- Háskólamenntun og reynsla af greiðslumiðlun er kostur
- Mjög góð enskukunnátta
- Greiningarhæfni og áhugi á viðfangsefninu

- Stúdentspróf er skilyrði
- Reynsla af þjónustustörfum
- Mjög góð almenn tölvukunnátta

- Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
- Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæﬁleikar
- Sjálfstæði í starﬁ og hæfni til að vinna undir álagi

- Góð enskukunnátta
- Ábyrgð og áreiðanleiki
- Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæﬁleikar
- Sjálfstæði í starﬁ og hæfni til að vinna undir álagi

Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Anna Rut Þráinsdóttir starfsmannastjóri (art@borgun.is) í síma 560 1579.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu okkar www.borgun.is.
Umsóknarfrestur er til og með 19. september næstkomandi.
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AVON er nafnið sem allir þekkja um allan heim. AVON er fyrirtækið
sem hefur starfað í 125 ár og ávallt haft þarfir kvenna í fyrirrúmi.
Að auki er AVON tryggur stuðningsaðili rannsókna á brjósta krabbameini hér á landi og um víða veröld og höfum verið í góðu samstarfi
til margra ára við Göngum saman og Ljósið. Avon er með beina sölu
víðs vegar um heiminn á snyrtivörum, húðvörum, ilmum og skarti til
miljóna ánægðra viðskiptavina um víða veröld.

&ORMTAK ËSKAR EFTIR FRAMTÅÈAR
STARFSMANNILAGERMANNI Å
MËTALEIGU
Kópavogsbær

3TARÙÈ FELST Å ÖVÅ AÈ HALDA UTAN UM $OKA MËTALEIGU
AFGREIÈSLU AF LAGER ¹SAMT VIÈGERÈUM OG VIÈHALDI
LEIGUHLUTA OG ÎNNUR TILFALLANDI VERKEFNI
Við viljum fá þig til liðs við okkur, við hjá AVON viljum
bæta við okkur skemmtilegum sölufulltrúum til að selja
snyrtivörurnar okkar á heimakynningum um allt land.
Ef þú hefur áhuga á snyrtivörum og vilt vinna þér inn
aukapening á auðveldan máta þá skaltu hafa samband
við okkur.
Kynntu þér það sem við höfum uppá að bjóða.
Minnum á glæsilega heimasíðu okkar www.avon.is
Með kveðju starfsfólk AVON
emilia@avon.is, katrin@avon.is
avon@avon.is
Sími 577 2150

6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA LYFTARARÁTTINDI SKIPULAGS
H¾ÙLEIKA OG GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT 2EYNSLA OG ÖEKKING
¹ STEYPUMËTUM ER KOSTUR
HUGASAMIR SENDI UMSËKN OG FERILSKR¹ ¹
VIDAR FORMTAKIS EÈA HAÙ SAMBAND VIÈ 6IÈAR
Å SÅMA  

Leikskólakennari
Laus er staða leikskólakennara í Heilsuleikskólanum
Urðarhóli skólaárið 2010 – 2011. Við leitum eftir umsækjanda sem hefur áhuga á næringu, hreyfingu og listum.
Viðkomandi þarf að vera fær í mannlegum samskiptum,
hraustur og stundvís. Á Urðarhóli leggjum við upp með að
starfa af fagmennsku og í góðu andrúmslofti. Áhugasamir
skoði heimasíðu skólans www.urdarholl.kopavogur.is
Nánari upplýsingar veita stjórnendur skólans:
Sigrún H Jónsdóttir, leikskólastjóri sími 840 2686
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Strætó bs. óskar eftir að ráða til sín starfsmann í eftirlit.
Í starfinu felst að ferðast með vögnum Strætó bs. og sinna því eftirliti sem til fellur, s.s. að athuga gildistíma korta hjá
farþegum, ástand og þrif vagna ásamt skráningarvinnu, samskipti við fulltrúa frá akstursaðilum Strætó bs. og annað sem tilheyrir starfinu.
Leitað er að þjónustulunduðum einstaklingi með góða samskiptahæfni, góða tungumála- og tölvukunnáttu og reynslu af gagnavinnslu.
Stúdentspróf er skilyrði og einungis reyklausir einstaklingar eldri en 30 ára koma til greina.
Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt viðeigandi kjarasamningi opinberra starfsmanna.
Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði.
Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk.
SKRÁNING OG UPPLÝSINGAR EINGÖNGU Á WWW.VINNA.IS
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Capacent Ráðningar
Gildi-lífeyrissjóður er þriðji stærsti lífeyrissjóður landsins og nema
eignir hans yfir 230 milljörðum króna. Á árinu 2009 greiddu yfir
4.000 launagreiðendur iðgjöld til sjóðsins fyrir um 40.000 sjóðfélaga.
Samtals eiga um 178.000 einstaklingar réttindi hjá sjóðnum.

SÉRFRÆÐINGAR Í EIGNASTÝRINGU
lífeyrissjóður

Gildi-lífeyrissjóður óskar eftir að ráða tvo sérfræðinga í eignastýringu sem munu heyra undir forstöðumann eignastýringar.
Ráðningin er liður í endurskipulagningu og eflingu eignastýringar sjóðsins.
Ábyrgðar- og starfssvið
• Greining markaða og fjárfestingarkosta
• Þátttaka í uppbyggingu verðbréfasafna
• Fjárfestingar innanlands og erlendis
• Áhættumat og áhættugreining
• Upplýsinga- og skýrslugjöf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Verðbréfamiðlunarpróf er kostur
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með
12. september nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Capacent Ráðningar

SVIÐSSTJÓRI Í HÖRPU

Rekstrarfélagið Ago ehf. mun sjá um
rekstur Hörpu: Tónlistar- og ráðstefnuhússins í Reykjavík. Ago er dótturfélag
Portus sem sér um byggingu hússins.
Eignarhaldsfélagið er Austurhöfn-TR ehf.
sem er í eigu ríkis og Reykjavíkurborgar.

Rekstrarfélagið Ago ehf. auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra í Hörpu: Tónlistar- og ráðstefnuhúsinu í Reykjavík.
Leitað er að hugmyndaríkum, metnaðarfullum og drífandi einstaklingi sem hefur áhuga á að starfa í fjölbreyttu og krefjandi starfsumhverfi.
Sviðsstjórinn er yfirmaður sviðssins í aðalsal hússins og jafnframt uppstillinga og sviðsbúnaðar í Hörpu, þó ekki ljósa og hljóðs. Hann skipuleggur vinnu annarra tæknimanna
sem vinna við sviðsbúnað, uppstillingar, sætauppsetningu, palla og breytingar á sölum í húsinu og vinnur með tónleika- og ráðstefnuhöldurum ásamt öðrum sem standa fyrir
viðburðum í Hörpu. Hann stýrir jafnframt undirbúningi tónleika hjá SÍ og hefur yfirumsjón með pöllum og öðrum búnaði þeirra, bæði í aðalsal og æfingasal. Sviðsstjóri er
jafnframt sýningarstjóri og yfirmaður allrar sýningarstjórnar í Hörpu. Viðkomandi þyrfti að hefja störf sem allra fyrst í hlutastarfi við undirbúning, m.a. með erlendum ráðgjöfum.
Eftir opnun hússins er sviðsstjóri í fullu starfi og getur vinnutími þá verið mjög óreglulegur. Sviðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra félagsins.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Samstarf við fasta notendur í Hörpu, SÍ, ÍÓ og aðra tónleika- og ráðstefnuhaldara
• Yfirumsjón með sviðsbúnaði og pöllum í sölum hússins og skipulag uppsetningar
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila, td.vegna ráðstefna og funda
• Skipulag vinnu sviðsmanna með SÍ, mat á mannafla á viðburðum
• Áætlanagerð, æfingaskrá og undirbúningur með tónleika- og ráðstefnuhöldurum
í samráði við verkefnisstjóra
• Umsjón og eftirlit með sviðsbúnaði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Umfangsmikil reynsla af sviðs- og sýningastjórnun menningarviðburða
• Góð þekking á sviðstækni og sviðsstjórn
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af samningagerð og rekstri
• Reynsla af mannahaldi, skipulagi og stjórnun
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góðir samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Agla S. Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og
með 15. september nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000
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Glymur smiðja
Óskar eftir húsasmiðum eða vönum mönnum við
uppsetningu á stálhöldurum í tónlistarhúsið Hörpu.
Upplýsingar gefur Benedikt í síma 893 1535, einnig hægt
að senda póst á netfangið svalir@svalir.is

Umhverﬁs- og samgöngusvið

Sjá: www.svalir.is

Skólastjóri Vinnuskóla Reykjavíkur
Laust er til umsóknar starf skólastjóra Vinnuskóla
Reykjavíkur. Vinnuskólinn starfar á skrifstofu Náttúru og
útivistar og er skrifstofustjóri hennar næsti yﬁrmaður
skólastjórans.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Stjórna starﬁ Vinnuskólans með ábyrgð á starfs- og
fjárhagsáætlunum og starfsmannamálum.
• Stýra samstarﬁ Vinnuskólans við aðrar starfseiningar
Reykjavíkurborgar.
Menntunar- og hæfniskröfur, sem litið er til við val á
umsækjendum
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagning í starﬁ.
• Samstarfshæfni, vera lipur í mannlegum samskiptum.
• Eiga auðvelt að tjá sig í töluðu og rituðu máli.
Kostir
• Að viðkomandi haﬁ reynslu af stjórnun.
• Að viðkomandi haﬁ reynslu af starﬁ vinnuskóla.
• Að viðkomandi haﬁ reynslu af starﬁ með ungu fólki

Nánari upplýsingar veita Þórólfur Jónsson, skrifstofustjóri
Náttúru og útivistar, og Arnﬁnnur U. Jónsson, starfsmannastjóri, kl. 9:00 – 16:00 í síma 411 1111.
Launakjör fara eftir kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Við ráðningar í störf vilja borgaryﬁrvöld stuðla að því að þau
ﬂokkist ekki í sérstök kvenna- eða karlastörf.
Konur jafnt og karlar eru því hvött til að sækja um starﬁð.
Starf þetta er auglýst á vef Reykjavíkurborgar: reykjavik.is
Umsóknir á að fylla út á vefnum og senda rafrænt.
Ferilskrá og frekari upplýsingar er hægt að senda með sem
viðhengi.
Umsóknarfrestur er til 20. september 2010.
Reykjavík, 4. september 2010
Umhverﬁs- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar

Umhverﬁs- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af fagsviðum borgarinnar og samanstendur af skrifstofum Samgöngumála,
Náttúru og útivistar og Neyslu og úrgangs auk Staðardagskrár 21, Bílastæðasjóði og Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur.

Skólaliðar
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, auglýsir eftir
fólki til að bætast í hóp skólaliða skólans.
Starfssvið skólaliða er fjölbreytt þjónusta við
nemendur og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er
að hafa umsjón með viðhaldi og ræstingu, sem og
að huga að öryggi nemenda og húsnæðis.
Tækniskólinn leitar að einstaklingum af báðum
kynjum með ríka þjónustulund, dugnað og metnað
sem geta styrkt góðan hóp við daglegan rekstur
skólans. Boðið er upp 50 -100 % starf með
sveigjanlegan vinnutíma og samkeppnishæf laun á
lifandi vinnustað.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 12. september nk.

www.tskoli.is

Icelandic
Meteorological Oﬃce

Í janúar 2009 var stofnuð ný Veðurstofa Íslands með sameiningu
eldri Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga. Þar starfa rúmlega 250
manns víðsvegar um landið. Auk þess að taka yﬁr verkefni eldri
stofnana hefur Veðurstofa Íslands umfangsmeira hlutverk í vöktun
og rannsóknum en forverar hennar, m.a. tengdum náttúruvá,
loftslags- og vatnafarsrannsóknum.

Sérfræðingur í
mælarekstri
Vegna aukinnar áherslu á eftirlit með gosmekki og öskudreiﬁngu
auglýsir Veðurstofa Íslands eftir sérfræðingi til að hafa umsjón með
uppbyggingu og rekstri ratsjáa, auk þátttöku í rekstri annarra mælakerfa stofnunarinnar. Viðkomandi kemur til starfa á Athugana- og
tæknisviði, en þar starfa um 25 manns við rekstur mælikerfa á helstu
eðlisþáttum jarðar, þ.e. lofti, vatni, snjó, jöklum, jörð og haﬁ. Í boði
er spennandi, krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf.
Hæfniskröfur
s Háskóla- og framhaldsnám
á sviði verk- eða tæknifræði
s Farsæl reynsla á sviði
mælareksturs
s Skipulögð og fagleg
vinnubrögð, frumkvæði
og sjálfstæði í starfi

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR ÍTR
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
FROSTASKJÓL
Undraland við Grandaskóla
Selið við Melaskóla
Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Frostheimar í Vesturbæ
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
ÁRSEL
Töfrasel við Árbæjarskóla
Skólasel við Ártúnsskóla
Víðisel við Selásskóla
Stjörnuland við Ingunnarskóla
Fjósið við Sæmundarskóla
Klapparholt við Norðlingaskóla
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KRINGLUMÝRI
Álftabær við Álftamýrarskóla
Sólbúar við Breiðagerðisskóla
Neðstaland við Fossvogsskóla
Krakkakot við Hvassaleitisskóla
Glaðheimar við Langholtsskóla
Laugarsel við Laugarnesskóla
Vogasel við Vogaskóla
Vesturhlíð við Öskjuhlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
MIÐBERG
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Vinafell við Fellaskóla
Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Vinasel við Seljaskóla
Vinaheimar við Ölduselsskóla

s Færni í mannlegum
samskiptum
s Hæfni til að vinna sjálfstætt
og í hópi
s Góð færni í íslensku og ensku

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi ríkisins
og viðeigandi stéttarfélags.

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KAMPUR
Draumaland við Austurbæjarskóla
Frístund við Háteigsskóla
Hlíðaskjól við Hlíðaskóla

Nánari upplýsingar um starfið veita:
Óðinn Þórarinsson
framkvæmdastjóri
Athugana- og tæknisviðs
odinn@vedur.is

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
GUFUNESBÆR
Hvergiland við Borgaskóla
Brosbær við Engjaskóla
Regnbogaland við Foldaskóla
Simbað við Hamraskóla
Kastali við Húsaskóla
Ævintýraland við Korpuskóla
Tígrisbær við Rimaskóla
Vík við Víkurskóla

Borgar Æ. Axelsson
mannauðsstjóri
borgar@vedur.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí 2010
Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum
skulu berast Borgari Æ. Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 Reykjavík
eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is merkt „Sérfræðingur
í mælarekstri”.

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS

www.vedur.is

522 60 00
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Bakarí á
landsbyggðinni
Óskum eftir að ráða bakara, eða mann vanan bakstri
sem getur unnið sjálfstætt.
Upplýsingar í síma 8983643 Jakob

Fyrirtækjasvið - ráðgjafi
Intrum óskar eftir að ráða
ráðgjafa á Fyrirtækjasvið
Í starfinu felst ráðgefandi sala á þjónustulausnum Intrum,
samskipti við viðskiptavini, greining og ráðgjöf varðandi
meðferð viðskiptakrafna auk tilboðs- og samningagerða.
Viðkomandi þarf að búa yfir söluhæfileikum, frumkvæði,

"ORGARLÎGMAÈUR

jákvæðni og drifkrafti. Í starfinu reynir á sjálfstæð
vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu. Krafa er gerð
um reynslu af sambærilegum störfum. Viðskiptafræði-

,ÎGFR¾ÈINGUR
"ORGARLÎGMAÈUR AUGLÕSIR LAUST TIL UMSËKNAR
Borgarlögmaður
STARF
LÎGFR¾ÈINGS óskar eftir að ráða lögfræðing
(ELSTU
Helstu VERKEFNI
verkefni ERU
o• ,ÎGFR¾ÈILEGAR
Lögfræðilegar¹LITSGERÈIR
álitsgerðirOG
ogR¹ÈGJÎF
ráðgjöfTILtilBORGARSTJËRNAR
borgarstjórnar,
BORGARR¹ÈS
OGstofnana
STOFNANAog
2EYKJAVÅKURBORGAR
borgarráðs,BORGARSTJËRA
borgarstjóra,
fyrirtækja
o !LMENN
M¹LÚUTNINGSSTÎRF
Reykjavíkurborgar
o• -EÈFERÈ
STJËRNSÕSLUK¾RA
Undirbúningur
dómsmála
o• 3AMNINGAGERÈ
Meðferð stjórnsýslukæra
o• &YRIRSVAR
VEGNA SKAÈABËTAKRAFNA SEM BEINT ER GEGN
Samningagerð
• 2EYKJAVÅKURBORG
Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn
o 5PPGJÎR
SLYSABËTA ¹ GRUNDVELLI KJARASAMNINGA
Reykjavíkurborg
• Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

menntun eða sambærileg gráða er kostur en ekki skilyrði.

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
Menntunar- og hæfniskröfur:
o %MB¾TTISPRËF EÈA MEISTARAGR¹ÈA Å LÎGFR¾ÈI
• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði
o -¹LÚUTNINGSRÁTTINDI ¾SKILEG
• Færni til framsetningar máls í ræðu og riti
o 3TAÈGËÈ ÖEKKING ¹ OPINBERRI STJËRNSÕSLU ¾SKILEG
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
o 3J¹LFST¾ÈI FRUMKV¾ÈI OG SKIPULÎGÈ VINNUBRÎGÈ
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
o 4UNGUM¹LAKUNN¹TTA OG H¾FNI TIL AÈ SETJA FRAM M¹L Å
• Lipurð og færni í samskiptum
R¾ÈU OG RITI
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við
Stéttarfélag lögfræðinga.
5PPLÕSINGAR VEITIR +RISTBJÎRG 3TEPHENSEN BORGARLÎGMAÈUR
upplýsingar
Kristbjörg
Stephensen, borgarlögÅ Nánari
SÅMA 
 EÈAveitir
Å GEGNUM
TÎLVUPËSTFANGIÈ
maður, í síma 411 4100REYKJAVIKIS
eða í gegnum tölvupóstfangið
KRISTBJORGSTEPHENSEN
kristbjorg.stephensen@reykjavik.is

5MSËKNARFRESTUR
ER TIL  SEPTEMBER
NK september
5MSËKNIR SKULU
SENDAST er
TIL að
2¹ÈHÒSS
2EYKJAVÅKUR
Å UMSLAGI
MERKTU
BORGARLÎGMANNI
Umsóknarfrestur
er til 17.
nk. Æskilegt
viðkomandi
geti hafið
störf sem
fyrst.
EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI
¹ OFANGREINT
NETFANG BORGARLÎGMANNS
,AUN ERU
KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR
Umsóknir
ásamt fylgiskjölum
skulu berast í gegnum
vefSKV
Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is.VIÈ 3TÁTTARFÁLAG
LÎGFR¾ÈINGA 6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUN HJ¹ BORGINNI
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
(J¹ BORGARLÎGMANNI BÕÈST METNAÈARFULLU FËLKI KREFJANDI OG AFAR FJÎLBREYTT STARF Å HVETJANDI STARFSUMHVERFI ÖAR SEM REYNIR ¹ GËÈA ALHLIÈA ÖEKKINGU ¹
Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á flestum
FLESTUM RÁTTARSVIÈUM LÎGFR¾ÈINNAR 2ÅK ¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ SÅMENNTUN OG MIÈLUN ÖEKKINGAR MILLI STARFSMANNA 6INNUSTAÈURINN ER SVEIGJANLEGUR OG TEKUR
réttarsviðum
lögfræðinnar.
Áhersla
lögð
á símenntun
og miðlun
starfsmanna.
TILLIT TIL ËLÅKRA
ÖARFA ÖEIRRA SEM
ÖAR VINNA SS VEGNA
VINNUerOG
FRÅTÅMA
(J¹ BORGARLÎGMANNI
STARFA þekkingar
LÎGFR¾ÈINGARmilli
OG LÎGMENN
"ORGARLÎGMAÈUR ER
Embætti borgarlögmanns STAÈSETTUR
er í Ráðhúsi
Reykjavíkur
Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKURog þar starfa sex lögmenn.

www.lyfja.is

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, ráðningarstjóri
Intrum á Íslandi í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á
heimasíðu www.intrum.is. Umsóknarfrestur er til 14. september.
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Intrum á Íslandi er hluti alþjóðlega innheimtufyrirtækisins Intrum Justitia, sem er
leiðandi fyrirtæki í Evrópu á sviði markvissrar stýringar viðskiptakrafna (Credit
Management Services). Um 3000 starfsmenn vinna hjá Intrum í 22 Evrópulöndum.
Hjá Intrum á Íslandi starfa yfir 130 starfsmenn á 12 skrifstofum Intrum um land allt.
Intrum býður fyrirtækjum og stofnunum upp á heildarlausnir á sviði innheimtumála.

Leikskólinn Lækjarbrekka á
Hólmavík auglýsir eftir
leikskólastjóra.
Í skólanum eru um 30 börn í tveimur
deildum og þar dvelja börn frá 1 árs
aldri. Einkunnarorð skólans eru:

- Lifið heil

Gleði – Virðing – Vinátta.

Atvinnutækifæri hjá Lyfju

Leikskólastjóri á Hólmavík
Meginhluverk leikskólastjóra er að:

Vegna breytinga og vaxandi starfsemi getum við bætt lyfjatæknum og
sölu- og afgreiðslufólk í okkar frábæra starfsmannahóp.
Um er að ræða hlutastörf í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og
möguleiki á starfsþróun.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Störfin felast í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum í verslun, afgreiðslu á
kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf
um val og notkun þeirra.

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 51371 09.2010

Hæfniskröfur:
Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, söluhæfileika, góða
tölvukunnáttu og getu til að vinna undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum
er æskileg og reynsla úr apóteki er kostur.

Við leitum að sjálfstæðu,
skipulögðu og metnaðarfullu
starfsfólki sem hefur áhuga á að
ganga til liðs við framsækið og
spennandi fyrirtæki.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar, www.lyfja.is
og hjá starfsmannahaldi (hallur@lyfja.is) í síma 530 3800.
Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is.
Umsóknarfrestur er til 12. september 2010 og farið verður með allar
umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

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.

Veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og
þróunar í skólastarfi.
Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum
og rekstri skólans.
Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans í samstarfi við
sveitarstjórn.
Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Menntun, hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á börnum og samskiptum við þau
• Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfileikar,
frumkvæði og metnaður í starfi
Hólmavík er í 234 km fjarlægð frá Reykjavík og
tilheyrir sveitarfélaginu Strandabyggð sem rúmlega
500 manns búa í. Þar er góð þjónusta, öflugur
grunn- og tónlistaskóli, fjölbreytt menningarstarf og
góð íþrótta- og útivistaraðstaða í einstaklega fallegu
umhverfi.
Nánar á www.strandabyggd.is og
www.123.is/laekjarbrekka.
Umsóknarfrestur er til 15. september
næstkomandi.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og meðmælendum, berist
á skrifstofu Strandabyggðar, Hafnarbraut 19, 510
Hólmavík, netfang: holmavik@holmavik.is, sem
einnig gefur nánari upplýsingar, s. 451 3510.
Staðan er laus frá og með 1. október 2010.
Hólmavík, 31. ágúst 2010
Sveitarstjóri Strandabyggðar
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Adecco Norge AS is a part of Adecco Group and a leader
in providing HR solutions in Norway. We are represented
by over 70 ofﬁces and departments all over Norway.
Adecco Bygg & Industri is dedicated to offer employment
within various sectors including construction, industry
and engineering.

GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

Deildarstjóri
þjónustuvers

New opportunities

in Norway?
Adecco Bygg & Industri is looking for skilled and experienced
plumbers, bus and truck mechanics, as well as heavy
machinery operators for various jobs in Norway.

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða til framtíðarstarfa deildarstjóra
þjónustuvers. Deildin heyrir undir sölu- og markaðssvið og hefur með
höndum símsvörun og sölu á þjónustu til viðskiptavina.
Starfið:

Hæfniskröfur:

» Daglegur rekstur og umsjón
með þjónustuveri

» Þekking og reynsla af sölu- og
markaðsmálum

Then do not hesitate and send your application now!

» Umsjón með starfsmannamálum
deildarinnar

» Menntun á háskólastigi æskileg

For more information about our offer call our Recruitment
i«>ÀÌiÌÊ>ÌÊ³{ÇÊÓÎÓäääÇ°

» Samskipti við innlenda og erlenda
ferðaþjónustuaðila

» Mjög góð íslensku- og enskukunnátta,
dönskukunnátta æskileg

» Upplýsingagjöf og sala á þjónustu
til viðskiptavina

» Rík þjónustulund

To apply send your CV to bygg.industri@adecco.no today!

adecco.no
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above professions?
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profession?
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challenges?

» Umsjón og eftirlit með símsvörun
» Gerð rekstraáætlunar í samvinnu
við sölu- og markaðsstjóra

» Stjórnunarreynsla

REYKJAVÍK

Flugfélag Íslands er arðbært,
markaðsdrifið þjónustufyrirtæki,
leiðandi í farþega- og
fraktflutningum, og þjónar
flugrekendum og aðilum
í ferðaiðnaði.
Eitt af markmiðum félagsins er að
hafa ætíð á að skipa hæfum og
liprum liðsmönnum sem sýna
frumkvæði og hafa jákvætt viðhorf.
Hjá Flugfélagi Íslands starfa um
230 manns sem allir gegna
lykilhlutverki í starfsemi þess.

» Frumkvæði og góðir skipulagshæfileikar
» Jákvæðni og lipurð í mannlegum
samskiptum

Umsóknir og umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til 12. september 2010. Einungis er tekið við
umsóknum á heimasíðu félagsins www.flugfelag.is

Skinney – Þinganes hf rekur margþætta starfsemi á Höfn í Hornafirði. Félagið rekur fiskiðjuver
og fiskmjölsverksmiðju auk þess að gera út 7 fiskiskip. Fiskvinnslan samanstendur af frystingu
uppsjávarfisks, humarvinnslu og saltfiskverkun auk hefðbundinnar bolfiskvinnslu. Velta félagsins
er um sjö milljarðar króna. Starfsmenn félagsins eru um 200.

Skinney – Þinganes óskar eftir
að ráða í tvær stjórnunarstöður
Tæknistjóri
Undir tæknistjóra heyra allir starfsmenn viðhaldsdeilda, alls um 15 manns. Viðhaldsdeildir sinna viðhaldi skipa, fiskvinnslu, fiskmjölsverksmiðju og fasteigna og lóða.
Tæknistjóri heyrir undir framkvæmdastjóra. Starfið er nýtt hjá félaginu.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Yfirumsjón með tækni- og viðhaldsverkefnum félagsins á öllum sviðum rekstrarins
• Stjórnun viðhaldsdeilda og samræming verkefna
• Innkaup og birgðahald rekstrarvara og varahluta
• Fyrirbyggjandi viðhald
• Áætlana- og tilboðsgerð

•
•
•
•

Tæknimenntun á vélasviði (verkfræðingur/tæknifræðingur)
Vélfræðimenntun er mikill kostur og/eða önnur iðnmenntun
Reynsla af störfum við sjávarútveg kæmi sér vel í þessu starfi
Aðeins sjálfstæður einstaklingur með frumkvæði kemur til
greina
• Stjórnunarreynsla æskileg

Upplýsingar veita:
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
8. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Framleiðslustjóri fiskiðjuvers
Undir framleiðslustjóra heyra verkstjórar fiskvinnslu og allir starfsmenn fiskvinnslu,
alls um 100 manns. Framleiðslustjóri heyrir undir framkvæmdastjóra.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Yfirumsjón með framleiðslu fiskiðjuvers, birgðahaldi
og afskipunum
• Áætlanagerð
• Starfsmannahald
• Innkaup hráefnis og rekstrarvara
• Vöruþróun
• Samskipti við sölumenn vegna sölu afurða félagsins
• Samræming veiða og vinnslu í samráði við
útgerðarstjóra

• Háskólapróf á sviði sjávarútvegsfræði, verkfræði, matvælafræði og/eða stjórnunar
• Reynsla af störfum við fiskvinnslu kæmi sér vel í þessu starfi
• Aðeins sjálfstæður einstaklingur með frumkvæði kemur til
greina
• Stjórnunarreynsla æskileg

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Laus störf hjá Héðni hf.

Véltæknifræðingur / Vélaverkfræðingur
Starfssvið: Hönnun, tilboðsgerð og verkefnastjórnun
Menntunar- og hæfniskröfur: Véltæknifræði eða vélaverkfræðipróf. Reynsla eða þekking af
þrívíddarhönnun í AutoCAD/Inventor, góð enskukunnátta og kunnátta í Norðurlandamáli,
sjálfstæð og öguð vinnubrögð, góðir samskiptahæfileikar.
Nánari upplýsingar veitir Rögnvaldur Einarsson í síma 569-2111.

Rennismiðir
Starfssvið: Fjölbreytt verkefni við vélbúnað, viðhald og nýsmíði.
Menntunar- og hæfniskröfur: Sveinspróf í rennismíði eða sambærileg reynsla.
Nánari upplýsingar veitir Sindri Sigurgeirsson í síma 660-2131.

Slysavarnafélagið Landsbjörg
óskar eftir að ráða metnaðarfullan og
drífandi einstakling í fjölbreytt og skemmtilegt
starf á björgunar- og slysavarnasviði.
Starfshlutfall er 100%.
Starfssvið:
• Vinna og skipulagning á verkefnum á björgunarog slysavarnasviði
• Umsjón með Safetravel.is
• Erindrekstur
• Fyrirlestrahald
• Greinaskrif og upplýsingagjöf
• Gerð fræðsluefnis
Menntunar - og hæfniskröfur:
• Tölvukunnátta og þekking á Word og Exel
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til þess að tjá sig
í ræðu og riti
• Hæfni til þess að koma fram
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Góð þekking á ferðamennsku á Íslandi
• Þekking á starfsemi Slysavarnafélagsins Landsbjargar
er kostur

Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á netfangið
atvinna@hedinn.is eða fyllið út umsókn á vefsíðu
fyrirtækisins www.hedinn.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

(Umsóknum skal skilað á skrifstofu félagsins í Skógarhlíð 14 eða á
netfangið gunnar@landsbjorg.is fyrir 20. september 2010.)

Héðinn hf. er málmtæknifyrirtæki sem veitir sérhæfða þjónustu
í málmiðnaði og annast viðgerðir á vélbúnaði fiskiskipa.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Skrifstofustjóri
Laus er til umsóknar staða skrifstofustjóra á skrifstofu Velferðarsviðs.

An[_V[g¨Â^c\jg6`jgZng^
6eiZ`^ÂaZ^iVgVÂbZicVÂVg[jaajbd\h_{a[hi¨Âjb
an[_V[g¨Â^c\^i^ahiVg[V6eiZ`^Â{6`jgZng^#
HiVg[h"d\{Wng\ÂVghk^Â/
An[_V[g¨Â^c\jgVccVhiV[\gZ^Âhajan[hZÂaVVj`ÄZhhhZb
]VcckZ^i^gk^Âh`^eiVk^cjbd\hiVg[h[a`^[V\aZ\Vg{Â\_[#
JbZgVÂg¨ÂVheZccVcY^hiVg[d\i¨`^[¨g^[ng^gbZicVÂVg"
[jaaVcan[_V[g¨Â^c\#K^Â`dbVcY^ÄVg[VÂ\ZiV]V[^Âhig[hZb
[nghid\Zgjb]ajiVhiVg[VÂg¨ÂV#ÏWdÂ^Zg`gZ[_VcY^hiVg[
{h`Zbbi^aZ\jbk^ccjhiVÂ#
=¨[c^h`g[jg/
={h`aVeg[an[_V[g¨Â^d\\^aihiVg[haZn[^#
Hi_gcjcVg]¨[^aZ^`Vg!g`Ä_cjhijajcYd\]¨[c^
bVccaZ\jbhVbh`^eijb#
ÌgZ^ÂVcaZ^`^!bZicVÂjgd\h`^eja\Âk^ccjWg\Â#
C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^g=Vaajg<jÂ_chhdc!
hiVg[hbVccVhi_g^!hb^*(%(-%%"]Vaajg5an[_V#^h

Starfssvið
• Stýra daglegum rekstri á skrifstofu sviðsstjóra
• Umsjón með upplýsingum og kynningarmálum
sviðsins
• Innleiðing breytinga og nýrra verkefna
• Samræming og eftirlit með framkvæmd
þjónustu
• Sérverkefni í umboði sviðsstjóra
• Þátttaka í yfirstjórn Velferðarsviðs
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking af stjórnun, sér í lagi
breytingastjórnun
• Reynsla og þekking af opinberri stjórnsýslu
• Skipulags- og forystuhæfileikar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð
vinnubrögð
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum
samskiptum
Um launamál fer samkvæmt ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar veita Stella K. Víðisdóttir
sviðsstjóri, sími: 411 1111, netfang:
stella.kristin.vidisdottir@reykjavik.is og Lóa Birna
Birgisdóttir starfsmannastjóri, sími 411 1111,
netfang: loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja
um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf fyrir 18. september 2010.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um
jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.

Auglýsingasími

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&'#hZeiZbWZg'%&%d\[Vg^ÂkZgÂjg
bZÂVaaVgjbh`c^gd\[ng^ghejgc^ghZbigcVÂVgb{a#
ÏhVbg¨b^k^Â_V[cgii^h{¨iajcAn[_j][#Zgj`VgaVg_V[cihZb
`dcjg]kVii^gi^aÄZhhVÂh¨`_VjbhiÂj]_{[ng^gi¨`^cj#

6eiZ`^Â6`jgZng^;jgjkaajb&,Hb^)+&(.'%
De^Âb{cjYV\V"[hijYV\V`a#&% " &.
aVj\VgYV\V`a#&% " &+d\hjccjYV\V`a#&' " &+

Allt sem þú þarft…
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VILT ÞÚ VERA HLUTI AF FRÁBÆRU SÖLUTEYMI?
Íslensk Ameríska hf. leitar að tveimur öflugum sölumönnum í eftirtalin störf
Óskum eftir sölufulltrúa með menntun og/eða góða reynslu úr matvælaiðnaði.
Viðkomandi mun sinna sölu á ýmsum umbúðum og hráefnum til fyrirtækja sem
starfa í matvælaiðnaði og þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Óskum eftir sölufulltrúa með matreiðslumenntun og/eða góða reynslu á því sviði.
Viðkomandi mun sinna sölu á matvörum og rekstrarvörum fyrir stóreldhús og
mötuneyti og þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Sala á vörum fyrirtækisins
• Öflun og viðhald viðskiptasambanda
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila
• Þátttaka í vöruþróun
• Gerð sölu- og innkaupaáætlana

Starfssvið
• Sala á vörum fyrirtækisins.
• Öflun og viðhald viðskiptasambanda.
• Gerð sölu- og innkaupaáætlana.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun eða mikil reynsla úr matvælaiðnaði.
• Góðir sölu- og samskiptahæfileikar
• Góð tungumálakunnátta (enska nauðsynleg, danska kostur)
• Almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun eða mikil reynsla í matreiðslu.
• Góðir sölu- og samskiptahæfileikar.
• Almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar.

Íslensk Ameríska (ÍsAm) er eitt stærsta og öflugasta markaðs- og framleiðslufyrirtæki landsins á neytendamarkaði. ÍsAm á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Frón og Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið
hefur umboð fyrir heimsþekkt vörumerki eins og Marlboro, Pampers, Ariel, Always, Gillette, Duracell, Head & Shoulders, Pringles, BKI, Campbells, Finn crisp, Oscar, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl.
Hjá Íslensk Ameríska starfa nú um 350 manns. Stefna ÍsAm er að ráða fólk með rétta blöndu af hæfni, menntun, persónuleika og metnaði til að ná árangri.

Upplýsingar um starfið veitir Helga B. Helgadóttir starfsmannastjóri í síma 522 2700. Umsóknir skulu sendar á tölvupóstfangið helga@isam.is eða bréfleiðis til Íslensk Ameríska,
Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík merkt starfsmannastjóra í síðasta lagi 13. septemer 2010.

Ánægt starfsfólk er okkar metnaður

Íslensk Ameríska hf. • Tunguhálsi 11 110 Reykjavík • sími: 522 2700 • www.isam.is
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Ertu að leita að krefjandi og
skemmtilegu starfi í búsetu?

LAUS STÖRF Í LEIKSKÓLUM
HJÁ SKÓLUM EHF
Heilsuleikskólinn Hamravellir í Hafnarfirði
• Deildastjóra 100% stöðu.
• Fagstjóri í hreyfingu 75% staða.
• Matráður 75% staða.

Yfirþroskaþjálfi
óskast til starfa að Víðihlíð. Um er að ræða 70-100% starf. Staðan er laus
nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.
Hlutverk yfirþroskaþjálfa er fyrst og fremst fólgið í því að sjá um innra
faglegt starf, leiðbeina og styðja íbúa í daglegu lífi og leiðbeina starfsmönnum.
Hæfniskröfur:
• Góð fagleg þekking
• Almenn tölvukunnátta
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Jákvætt hugarfar og færni í samskiptum og samvinnu
• Starfsreynsla
Boðið er upp á stuðning, starfsfélagahandleiðslu og regluleg
starfsmannasamtöl, ásamt ágætri starfsaðstöðu.

Í leikskólanum er unnið eftir heilsustefnunni með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun. Unnið er með jákvæð og gefandi samskipti og er góður andi ríkjandi í skólanum.

Umsóknir þurfa að berast á skrifstofu félagsins fyrir 10. september.
Nánari upplýsingar veita Guðrún Guðmundsdóttir forstöðumaður í síma
568-0242 og Erna Einarsdóttir starfsmannastjóri í síma 414-0500 milli kl.
09.00-16.00 á virkum dögum.

Hafir þú áhuga á að vinna í lifandi og metnaðarfullu starfsumhverfi með skemmtilegu
fólki þá hafðu samband.

Upplýsingar um styrktarfélagið má nálgast á heimsasíðu þess,
www.styrktarfelag.is

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Þroskaþjálfafélags Íslands og Áss
styrktarfélags.

Nánari upplýsingar veita:
Ragnheiður Gunnarsdóttir
leikskólastjóri í síma 424-4640
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja
inn á www.skolar.is
Heilsuleikskólar Skóla: Hamravellir, Háaleiti, Kór, Krókur og Ungbarnaleikskólinn Ársól

Úttektir á leik- og grunnskólum

Viðskiptastjóri einstaklinga
í útibú Íslandsbanka við Lækjargötu

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til að starfa sem viðskiptastjóri einstaklinga í útibúi bankans
í Lækjargötu. Viðskiptastjóri einstaklinga heyrir undir útibússtjóra og er hluti af stjórnendateymi
útibúsins.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf mjög fljótlega.

Helstu verkefni:
Alhliða ráðgjöf og þjónusta við einstaklinga
Skapa og styrkja góð tengsl við núverandi og verðandi viðskiptavini
Starfsmannamál
Ábyrgð á gæðaverkefnum
Áætlanagerð í samráði við útibússtjóra
Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi
Hæfniskröfur:
Menntun á sviði viðskipta- eða rekstrarfræði eða sambærileg menntun
Bankareynsla æskileg
Talnaskilningur og skipulagshæfni
Frumkvæði , þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar veitir Hannes Guðmundsson, útibússtjóri, í síma 440 3405, netfang:
hannes.gudmundsson@islandsbanki.is, sími 440 3405.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur
er til 12. september nk. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang:
sigrun.olafs@islandsbanki.is

Mennta- og menningarmálamálaráðuneyti
hyggst láta gera stofnanaúttektir á þremur leikskólum og þremur grunnskólum á
haustmisseri 2010, sbr. lög nr. 90/2008
um leikskóla og lög nr. 91/2008 um grunnskóla, gildandi reglugerðir um mat og eftirlit
og þriggja ára áætlanir ráðuneytisins um
úttektir á þessum skólastigum. Hér með er
auglýst eftir sveitarfélögum sem hafa áhuga
á því að fram fari úttekt á starfi leik- og/
eða grunnskóla innan þeirra, bæði þeirra
sem reknir eru af sveitarfélaginu og öðrum
aðilum. Afstaða skólastjóra viðkomandi
skóla til úttektarinnar þarf að koma fram í
umsókninni.
Í úttektinni felst að utanaðkomandi
aðili leggur mat á starfsemi viðkomandi
skóla með hliðsjón af gildandi lögum,
reglugerðum og aðalnámskrám. Verður það
m.a. gert með því að skoða fyrirliggjandi
gögn um starfsemi skóla, heimsóknum
úttektaraðila og viðtölum við nemendur,
starfsfólk skóla og foreldra. Vakin er athygli á að einnnig getur sveitarfélag óskað
eftir því að úttektinni verði jafnframt beint
að tilteknum þáttum í skólastarfinu eins
og þróunar- og/eða tilraunaverkefnum.
Kostnaður vegna úttektarinnar greiðist af
ráðuneytinu.
Umsóknir skulu berast mennta- og menningarmálaráðuneytinu frá sveitarstjórnum fyrir 23. september 2010. Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu
ráðuneytisins http://menntamalaraduneyti.
is/sjodir-og-eydublod/. Nánari upplýsingar
gefa Margrét Harðardóttir og Védís Grönvold
á mats- og greiningarsviði ráðuneytisins.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
1. september 2010.
menntamálaráðuneyti.is
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NOREGUR KALLAR
Trésmiðir – trésmiðir- trésmiðir.
Enn á ný köllum við eftir trésmiðum til starfa í
Noregi.
• Óskum eftir 4-5 manna trésmiða ﬂokk í innréttingu
á atvinnu og íbúðarhúsnæði sem allra fyrst.
• Óskum eftir trésmiðum í móta og steypuvinnu.
Gjarnan 2 samhentir.
• Óskum eftir trésmiðum í alhliða verkefni. Meistara
bréf og löng reynsla kostur.
• Óskum eftir byggingastjórum.
• Óskum eftir byggingaverkfræðingum og
tæknifræðingum.
• Aðrir iðnaðarmenn einnig velkomnir.
Áhugasamir sendi starfsferilskrá á
netfangið tynes@simnet .is
Upplýsingar á íslensku í síma 8980085
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Lyfjatæknir
Lyfjatæknir óskast til starfa hjá nýju
apóteki í Reykjavík sem mun opna
fljótlega í Grafarholti. Mjög góð
staðsetning í huggulegu umhverfi.
Helstu verkefni:
•
•
•
•

Afgreiðsla og móttaka pantana
Skráning reikninga
Samskipti við viðskiptavini
Önnur fjölbreytt störf

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•

Menntun í lyfjatækni er skilyrði
Gott viðmót og þjónustulund
Sveigjanleiki
Nákvæm og öguð vinnubrögð

Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.
Vinnutími getur verið sveigjanlegur eða eftir
nánara samkomulagi.

Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

www.skra.is

Kerfisstjóri
Þjóðskrá Íslands auglýsir eftir kerfisstjóra til starfa í tíu manna tölvudeild
sem staðsett er í Reykjavík. Starfsemin
er vottuð samkvæmt öryggisstaðlinum
ISO27001:2005.
Starfssvið er eftirfarandi:
• Almennur rekstur á tölvukerfum og netkerfum
• Uppsetning á tölvu-, net- og hugbúnaði
• Þjónusta og samskipti við notendur
• Þátttaka í tilfallandi verkefnum
Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla og góð þekking á tölvurekstri
• Þekking á helstu stýrikerfum, tölvunetum og
hugbúnaði
• Háskólapróf eða kerfisfræðimenntun æskileg
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna. Umsóknarfrestur er til og með 19. september
2010. Umsóknum skal skila til Þjóðskrár Íslands,
Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða til skra@skra.is.
Umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu auglýsingar.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir
Sigurjón Friðjónsson í síma 515 5300 eða í tölvupósti
sf@skra.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Garri ehf. heildverslun
sérsvið sala og þjónusta á gæðamatvöru
og matvælaumbúðum, auglýsir eftir
starfsmanni á lager.
Garri ehf. heildverslun óskar eftir að ráða sem
fyrst starfsmann á lager. Í starfinu felast
almenn lagerstörf og tiltekt pantana.
Við leitum að traustum og vinnusömum starfsmanni sem er tilbúinn að vinna með okkur í
öflugu fyrirtæki á stækkandi fyrirtækjamarkaði.
Skilyrði er að umsækjendur hafi gott vald
á íslenskri tungu.
Garri er reyklaus vinnustaður.
Áhugasamir sendi umsóknir með tölvupósti á
netfangið magnus@garri.is fyrir 9. september.

Gerðu þér mat úr Garra
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KÓPAVOGSBÆR
Sólhvörf

Sérfræðingur

í innri endurskoðun Íslandsbanka

Innri endurskoðun Íslandsbanka hf. annast innri endurskoðun hjá Íslandsbanka og dótturfélögum
í umboði stjórnar og er starfsemin óháð öðrum rekstrareiningum.

Börnin á Sólhvörfum þurfa að fjölga
í kennarahópnum sínum.
Um er að ræða tvær lausar stöður:
• Deildastjórastaða á Jötunheimum. Þar eru 23
skemmtileg og klár börn á aldrinum 3-5 ára
• 75% leikskólakennarastaða við hreyfikennslu og
umsjón með útikennslu sem elstu börnin ætla að
gera tilraunir með næsta skólaár.
Umsóknarfrestur er til 15. september 2010.
Nánari upplýsingar og umsókn um stöðuna er að finna á
heimasíðu Kópavogsbæjar www. kopavogur.is

Við leitum að öflugum einstaklingi til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni.

Helstu verkefni:
Innri endurskoðun á bankanum og dótturfélögum
Athugun á virkni áhættustýringar, innra eftirlits og stjórnunaraðferða
Eftirfylgni með lögum og reglum
Skýrslugerð á íslensku og ensku
Hæfniskröfur:
Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni til að koma frá sér efni í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku
Góð kunnátta í Excel og færni í notkun fyrirspurnartóla
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, endurskoðunar, raunvísinda eða sambærileg menntun
Reynsla af innri endurskoðun og/eða þekking á bankastarfsemi er kostur
Þekking á áhættumati og áhættustýringu er kostur
Próf í innri endurskoðun Certified Internal Auditor, CIA og/eða tölvuendurskoðun Certified
Information Systems Auditor, CISA er kostur
Nánari upplýsingar veitir Ágúst Hrafnkelsson, netfang: agust.hrafnkelsson@islandsbanki.is, sími
440 4713.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. Umsóknarfrestur
er til 16. september næstkomandi. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is.

www.kopavogur.is

Sérfræðingur á sviði inn- og útflutnings
Matvælastofnun óskar eftir að ráða starfsmann í fullt
starf á inn- og útflutningsskrifstofu stofnunarinnar í
Reykjavík.
Helstu verkefni:
• Eftirlit með matvælum við inn- og útflutning
• Eftirlit við löndun úr erlendum fiskiskipum
• Eftirlit á landamærastöðvum
• Samskipti við inn- og útflytjendur, tollayfirvöld,
flutningsaðila, löndunarþjónustur o.fl.
• Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð
• Ýmis önnur verkefni sem til falla í tengslum við
skrifstofu inn- og útflutnings
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða önnur framhaldsmenntun sem
nýtist í starfi.
• Reynsla á sviði eftirlits með matvælum innan EES
samningsins æskileg.
• Þekking á lögum og reglumEES er kostur.
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
Nánari upplýsingar um starfið veita Þorvaldur H. Þórðarson (tht@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson
(hafsteinn.hannesson@mast.is) og í síma 530 4800.
Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum
upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar,
Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum
„Sérfræðingur/Inn- og útflutningur” eða með tölvupósti
á mast@mast.is en umsóknarfrestur er til og með 15.
september 2010. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
opinberra starfsmanna. Nánari upplýsingar um stofnunina
er hægt að nálgast á vefsíðu hennar, www.mast.is.

sími: 511 1144

Forstöðumaður Salarins
Starf forstöðumanns Salarins, tónlistarhúss Kópavogs er laust til umsóknar. Forstöðumaður sér um rekstur
Salarins, ber ábyrgð á og hefur umsjón með kynningar- og markaðsmálum með það að markmiði að bæta
tengsl og þjónustu við viðskiptavini og endurspegla sérstöðu Salarins. Forstöðumaður sér um að kynna
Salinn fyrir tónlistarmönnum, tónlistarunnendum, fyrirtækjum, fjölmiðlum og ferðamönnum. Við leitum að
einstaklingi sem er fær í mannlegum samskiptum, metnaðarfullur, hugmyndríkur, skapandi og með ríka
þjónustulund.

KÓPAVOGSBÆR

Kröfur um menntun og hæfni:
Salurinn er fyrsti
sérhannaði
tónleikasalur
landsins og stendur
á Borgarholtinu
í nágrenni
Kópavogskirkju.
Markmið Salarins er
að efla menningu- og
listalíf á Íslandi.

•
•
•
•
•
•

Háskólapróf í greinum sem nýtast í starfinu
Reynsla af rekstri og stjórnun
Reynsla af kynningar- og markaðsstarfi
Góð tök á íslensku máli og ensku
Góð tölvukunnátta
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og lipurð í samskiptum og samstarfi

Helstu verkefni:

•
•
•
•
•
•

Yfirumsjón með rekstri Salarins og nýtingu hans
Starfsmannahald og launamál
Umsjón með kynningar- og markaðsmálum
Tengsl við önnur tónlistarhús og menningarstofnanir í landinu
Samskipti við fjölmiðla
Önnur verkefni sem stjórn Salarins felur honum

Upplýsingar gefur Þorsteinn Einarsson
starfsmannastjóri í síma 5701500
kl. 10.00-12.00 þriðjudag til föstudags.
Konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um
starfið.
Sækja þarf um starfið á umsóknarvef á
heimasíðu bæjarins www. kopavogur.is
Umsóknarfrestur er til og með
17. September 2010.

www.kopavogur.is
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Auglýst eftir umsóknum í
Norrænu tungumála- og
menningaráætlun Nordplus
(Nordplus Nordiske Sprog- og
Kulturprogrammet) fyrir aukaumsóknarfrest
• Styrkir til samvinnu á sviði tungumála
Norræna ráðherranefndin hefur ákveðið að Tungumálaog menningaráætlun Nordplus verði mótuð og komið
á fót utan Menntaáætlunar Nordplus sem sérstakur
vettvangur helgaður norrænum tungumálum.
Fyrir aukaumsóknarfrest 15. október 2010 hefur
Tungumála- og menningaráætlun
Nordplus til umráða 411.950 EVRUR.
Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð standa
að Tungumála- og menningaráætlun Nordplus 20082011. Einnig eiga sjálfsstjórnarsvæðin Færeyjar,
Grænland og Álandseyjar ásamt samíska málsvæðinu
aðild að verkefninu.
Meginmarkmið Tungumála- og menningaráætlunar
Nordplus á árunum 2008-2011 eru:
• Að styrkja málskilning og þá sérstaklega skilning á
grannmálunum (dönsku, norsku og sænsku).
• Að auka áhuga, þekkingu og skilning á norrænni
menningu, málum og lífsháttum.
Umsóknarfresturinn 15. október 2010 er aðeins fyrir
þann hluta áætlunarinnar sem er helgaður norrænum
málum. Veittir verða styrkir til verkefna og samstarfsneta.
Áherslur 2010
• Verkefni sem efla málskilning barna og ungmenna
(á dönsku, norsku, sænsku).
• Verkefni sem innihalda leiðbeiningar um hvernig best
sé að kenna dönsku, norsku og sænsku í Finnlandi,
Færeyjum, Grænlandi, Íslandi og samísku svæðunum.
• Verkefni sem innleiða verkefnið ’sprogpiloterne’ í
kennslu ungmenna (14-19 ára)*
• Verkefni sem styrkja stöðu málskilnings í kennaramenntun og styrkja samvinnu um stefnumótun á sviði
norræna mála í kennaramenntun á Norðurlöndunum.
• Verkefni sem innihalda hugleiðingar um val háskóla á
tungumálum sem kennt er á.
• Samstarfs- og þróunarverkefni á sviði tungutækni
• Verkefni sem stuðla að því að markmið norrænu
tungumálaherferðarinnar (Nordisk Sprogkampagne)
náist*
*Upplýsingar:
• um Nordisk Sprogkampagne, sjá
www.nordisksprogkampagne.org
• um ’sprogpiloterne’, sjá: www.sprogpiloter.dk
Öllum umsóknum verður að skila rafrænt gegnum
umsóknarkerfið ARS á slóðinni: http://ars.norden.org
Umsóknarfrestur er 15. október 2010
Nánari upplýsingar á heimasíðu Landskrifstofu Nordplus:
www.nordplus.is
Upplýsingar á norrænum málum á aðalsíðu Nordplus:
www.nordplusonline.org/sca/sprog_kultur

Auglýsingasími

Hugbúnaðarþróun
Vegna vaxandi verkefna og stórra samninga erlendis leitar Handpoint eftir öflugum starfsmanni í hugbúnaðargerð
við spennandi verkefni á sviði handtölva og snjallsíma (iPhone og Android).
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða verkfræði er skilyrði
• Reynsla af .NET umhverfi (web services og C#) er skilyrði
• Reynsla og þekking á C++ er skilyrði
• Reynsla af Java og Python er kostur
• Reynsla af forritun greiðslukerfa er kostur
• Þekking á Objective C og iPhone þróun er kostur
• Meðmælendur úr starfi
Handpoint ehf. er ört vaxandi hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæﬁr sig í hugbúnaðarlausnum fyrir handtölvur og snjallsíma (smartphones),
með sérstaka áherslu á gerð greiðslukerfa til að taka við kortagreiðslum. Hugbúnaður félagsins er seldur víða um
heim og meðal viðskiptavina félagsins má nefna Manchester United, British Airways, easyJET, Ryan Air og Adidas.
Handpoint er með skrifstofur í Kópavogi og Cambridge í Bretlandi. Starfsmaður í þróunardeild yrði staðsettur
í Hlíðasmára í Kópavogi.
Umsóknir sendist á info@handpoint.com ásamt nákvæmri ferilskrá.
Umsóknarfrestur er til 20. september 2010.
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Textagerð á ensku
Marel óskar eftir samstarfi við aðila í
tímabundið ráðgjafaverkefni á sviði textagerðar
á ensku.

Geislavarnir ríkisins

Sérfræðingur

Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
Viðkomandi þarf að hafa fullkomið vald á
enskri tungu, jafnt í rituðu og töluðu máli, og
reynslu af skrifum á markaðsefni fyrir vef- og
prentmiðla.
Áhugasamir aðilar hafi samband við Jón Inga
Herbertsson, jon.herbertsson@marel.com, fyrir
14. september.
Jón Ingi veitir jafnframt nánari upplýsingar um
starfið í síma 563 8451.
www.marel.com

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa, nú
þegar eða eftir nánara samkomulagi.

Geislavarnir ríkisins óska eftir að ráða sérfræðing
til starfa við stofnunina.

Lausar eru eftirtaldar stöður hjúkrunarfræðinga
við stofnunina:

Starﬁð felur einkum í sér verkefni vegna læknisfræðilegrar notkunar jónandi geislunar svo sem vinnu við
öﬂun og tölfræðilega úrvinnslu gagna, eftirlit, leyﬁsveitingar, mælifræði, gæðamál, fræðslu og erlent
samstarf.

Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu
Á heilsugæslu er laus afleysingastaða til eins árs.
Starfið fellst aðallega í móttöku og ráðgjöf á heilsugæslu, heimahjúkrun og einnig gæti starf við göngudeild sykursýkismóttöku komið til greina.
Starfshlutfall er 70 – 90% dagvinna.

Starﬁð býður upp á góða möguleika til starfsþróunar.
Menntunarkröfur: Háskólamenntun í eðlisfræði,
verkfræði eða sambærilegt nám. Framhaldsmenntun
er æskileg.
Góð íslensku- og enskukunnátta auk Norðurlandamáls nauðsynleg.

Hjúkrunarfræðinga á sjúkradeild:
Tvær stöður hjúkrunarfræðinga eru lausar á sjúkradeild til eins árs. Starfs- og ábyrgðarsvið er samkvæmt starfslýsingum hjúkrunarfræðinga við stofnunina. Starfshlutfall er 80 til 100 % vaktavinna.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Guðlaugur Einarsson, eftirlitsstjóri, sími 552 8200.
Umsóknir um starﬁð skulu sendar Geislavörnum
ríkisins, Rauðarárstíg 10, 150 Reykjavík eða á póstfangið gr@gr.is, eigi síðar en 24. september 2010.

Laun eru samkvæmt gildandi samningi BHM og
fjármálaráðherra, einnig stofnanasamningi BHM
og HSV.

Geislavarnir ríkisins eru með vottað gæðakerﬁ samkvæmt ISO 9001:2008 staðlinum og bjóða upp á
góða starfsaðstöðu og hvetjandi starfsumhverﬁ.

Störfin eru laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. Með umsóknum skal fylgja afrit af prófskírteini, hjúkrunarleyfi og náms- og starfsferilsskrá.

Sjá nánari upplýsingar um Geislavarnir ríkisins á
www.geislavarnir.is

Kynnið ykkur launakjör, starfsemina og húsnæðismál.
Umsóknir berist til Steinunnar Jónatansdóttur,
deildarstjóra sjúkradeildar, rafrænn póstur:
sjhv@eyjar.is eða Guðnýjar Bogadóttur hjúkrunarstjóra heilsugæslu, rafrænn póstur: gbhiv@eyjar.is
sem jafnframt veita nánari upplýsingar um stöðurnar.

Stofnun ársins
leitar eftir forritara
Umferðarstofa var bæði árið 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal
félagsmanna SFR –stéttarfélag í almannaþjónustu. Hjá stofnuninni starfa um 50 starfsmenn.
Lögð er áhersla á þjónustu, árangur, áreiðanleika og jákvæðni. Tilgangur Umferðarstofu er að
auka lífsgæði með því að auka öryggi í umferðinni. Stofnunin hefur innleitt stefnumiðað
árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum árangri.

Starfið
Umferðarstofa leitar að forritara í vinnu við nýsköpun og brautryðjandi hugbúnaðarlausnir. Í boði
er fyrirmyndar vinnustaður, góður félagsskapur, vel búið starfsumhverfi, spennandi verkefni og
tillitssemi gagnvart því að forritarar geti líka átt sér líf utan vinnu.

Hæfniskröfur
Java-kunnátta á heimsmælikvarða
Brennandi áhugi á hlutbundinni forritun og aðferðafræði
Góð reynsla og stórkostlegir hæfileikar
Grunnþekking í JavaScript, HTML, CSS, SQL og PL/SQL kostur
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða kerfisfræði æskileg

á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni http://www.us.is/page/atvinnuumsokn
með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðsog gæðasviðs, olof@us.is
senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
Umferðarstofa, b.t. Ólafar Friðriksdóttur, Borgartúni 30, 105 Reykjavík
Umsóknarfrestur er til 20. september.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Geir Gunnarsson, framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs í síma
580-2000. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda
í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á heimasíðu http://us.is.

Umferðarstofa
www.us.is
Borgartúni 30 – 105 Reykjavík
Sími: 580-2000 – Fax: 580-2001

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti:
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Styrkir

Til leigu

Skrifstofuhúsnæði /
Samleigjendur

NORA styrkir
samstarf

Óskum eftir samleigjanda í nýlegt skrifstofuhúsnæði
í 101 Reykjavík, eða leitum eftir 30-50 fm
skrifstofuhúsnæði í samleigu eða sér.
Upplýsingar í síma 820 1450.

Styrkir til samstarfsverkefna
á Norður-Atlantssvæðinu

Fundir

Umsóknarfrestur 4. október 2010
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Nánari upplýsingar á: www.nora.fo og www.byggdastofnun.is
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Aðalfundur Borgarahreyfingarinnar
Aðalfundur BH verður haldinn þann 25. september
2010 að Borgartúni 6, jarðhæð V.

MENNTA- OG MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Styrkir til atvinnuleikhópa 2011
Auglýst er eftir umsóknum um styrki á árinu 2011 til
starfsemi atvinnuleikhópa er ekki hafa sérgreinda
fjárveitingu á fjárlögum.
Umsóknir geta miðast við einstök verkefni eða samfellt
starf til lengri tíma, sbr. 16. gr. leiklistarlaga
nr. 138/1998, og verður afstaða tekin til skiptingar
fjárins eftir eðli umsóknanna og eftir því sem fé á fjárlögum 2011 í þessu skyni kann að segja til um.
Umsóknir skulu berast til mennta- og menningarmálaráðuneytis, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, fyrir
kl. 16:00 föstudaginn 1. október 2010, á eyðublöðum
sem þar fást. Eyðublöðin og úthlutunarreglur er einnig
að finna á vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is.

Dagskrá:
Kl. 09:00 Fundur settur – kosning fundarstjóra
Ræða formanns – skýrsla stjórnar
Niðurstöður hópavinnu/lagabreytingar kynntar
World Café umræður
Kl. 12:00 Hádegisverður
Lagabreytingar
Niðurstöður vinnuhópa lagðar fram
til samþykkis
Stjórnarkjör
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Neytendastofa
Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

Kl. 15:00 Kaffi
Samþykki endurskoðaðra reikninga
Kjör skoðunarmanna reikninga
Önnur mál – ályktun fundarins
Kl. 17:00 Ný stjórn kynnt - fundi slitið

Tilkynningar

Skráning og nánari upplýsingar á heimasíðu
BH: borgarahreyfingin.is
Upplýsingar eru einnig veittar síma: 864 8902

Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík

Stjórnin

Umsóknarfrestur er til 1. október 2010 kl. 16:00.

Nokkur sæti laus
Námskeið

Umhverﬁsráðuneytið
Prófnefnd
mannvirkjahönnuða
Löggildingarnámskeið

Menningarstarf

Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum um styrki til
verkefna/viðburða á sviði menningar og lista í Kópavogi.
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir geta sótt um styrki úr sjóðnum.
Styrkþegum ber að skila greinargerð um nýtingu styrks
eigi síðar en 6 mánuðum eftir úthlutun.

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar
umhverﬁsráðuneytisins til að gera aðal- og séruppdrætti
sbr. ákvæði 48. og 49. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997, verður haldið í nóvember 2010, ef næg þátttaka
fæst. Námskeiðið mun hefjast föstudaginn 12. nóvember.
2010 kl. 13:00 og standa dagana 12.- 13., 19.- 20.- 26.27. nóvember 2010 og lýkur með próﬁ laugardaginn 4.
desember 2010.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknareyðublöðum
fyrir 1. október nk., ásamt fylgiskjölum.

Námskeiðsgjald er 90.000.- kr. og 57.000.- kr. fyrir þá sem
sækja námskeiðið til upprifjunar.
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í Kópavogi

Eyðublöðin fást í Þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2,
og á heimasíðu Kópavogs, www.kopavogur.is
Lista- og menningaráð Kópavogs veitir styrki til verkefna/viðburða
í Kópavogi tvisvar á ári, í nóvember og maí en styrkir til félaga og
stofnana í formi rekstrarstyrkja eru veittir einu sinni á ári, í maí.

Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri menningarmála,
Linda Udengård í síma 570- 1500 eða linda@kopavogur.is

http://www.mfb.is/namskeid/
loggildingmannvirkjahonnuda/

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.
Reykjavík 1. september 2010.
Prófnefnd mannvirkjahönnuða - umhverﬁsráðuneytið.

Iðan fræðslusetur
Skúlatún 2
105 Reykjavík
Sími: 590 6400
www.idan.is

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Skráning og upplýsingar hjá Bændaferðum
í síma 570-2790

Aðventuferð 3. –6. desember nk.
Frankfurt - Heidelberg
Skráning og upplýsingar hjá
Ferðaskrifstofu Guðmundar Jónassonar
í síma 511-1515.
Nefndin orlofrvk.123.is

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐANfræðslusetur, Skúlatúni 2, Reykjavík eða vefsetrinu

Umsóknum skal skilað þangað útfylltum ásamt 1) afriti af
prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði frá iðnaðarráðuneyti
um réttindi til starfsheitis, 3) vottorði faglegs yﬁrmanns um
starfsreynslu, sjá 48.gr. skipulags og byggingalaga, eigi síðar
en mánudaginn 18. oktober 2010.

Umsóknum skal skilað til:
Lista- og menningarráð Kópavogs
Verkefna- og viðburðastyrkir
Fannborg 2
200 Kópvogi

Haustferð 14.–18. október nk.
Mósel – Rín – Trier

FORVAL
Mosfellsbær óskar eftir umsóknum verkfræðinga/ verkfræðistofa til að taka þátt í lokuðu útboði á verkfræðihönnun vegna byggingar á hjúkrunarheimili að Hlaðhömrum í Mosfellsbæ. Verkfræðingar verða valdir á hverju
fagsviði eftir reynslu, hæfnismati, samstarfshæfni og öðrum
þáttum sem verkkaupi telur að skipti máli til þátttöku í
lokuðu útboði.
Umsóknir verkfræðinga eru á eftirtöldum fagsviðum:
• Burðarþolsverkfræðingur, jarðtækni og grundun
• Lagna- og loftræsiverkfræðingur
• Rafmagnsverkfræðingur
Forvalsgögn verða afhent á tölvudiski í Þjónustuveri
Mosfellsbæjar frá og með mánudeginum
6. september 2010.
Umsóknum um þátttöku í forvalinu skal skila inn á
Þjónustuver Mosfellsbæjar eigi síðar en kl: 16:00,
mánudaginn 20.september 2010.
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Tilkynningar

Þjónusta

Handrit Þórbergs Þórðarsonar
Eigin handrit Þórbergs Þórðarsonar að Ofvitanum,
seinna bindi, u.þ.b. 350 bls. Til sölu ef viðunandi
tilboð fæst.
Áhugasamir leggið inn tilboð á handritin@gmail.com.

Útboð

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Austurstræti 22, frágangur utan og innan.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 23. september 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.

6ÎRUBÅLAR OG VINNUVÁLAR ÎLL ALMENN JARVINNA
TRAILERAKSTUR OG GRÎFUVINNA
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Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

Forval-alútboð
Innkaupaskrifstofa

Prestsbústaður að Stafholti í Borgarfirði.
Kirkjumálasjóður - fasteignasvið auglýsir eftir
aðilum til þátttöku í forvali fyrir alútboð.
Valdir verða allt að 5 aðilar til þátttöku í
alútboðinu.
Verkið felst í byggingu u.þ.b. 200 m2 íbúðarhúss.

ÚTBOÐ

Til sölu

Verkinu skal lokið eigi síðar en 1.nóvember 2011.
Forvalsgögn verða afhent hjá Verkfræðistofu
Verkís, Ármúla 4, 108 Reykjavík og Bjarnarbraut 8,
310 Borgarnesi, frá og með þriðjudeginum
7.september 2010.

Gervigrasvöllur á Vorsabæjarvelli
í Hveragerði.

Þátttakendur í forvalinu skulu skila gögnum á
sama stað eigi síðar en á fimmtudeginum
23.september 2010, kl.11:00.

„Gervigrasvöllur á Vorsabæjarvelli í Hveragerði
- jarðvinna 1. áfangi”.

Þekking

Virðing
Ábyrgð
Heiðarleiki
Fagmennska
Traust

Ármúla 4 | 108 Reykjavík | 422 8000 | www.verkis.is

Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í verkið:

Verklok eru 1. desember 2010.
Helstu magntölur eru:
• Gröftur:
3.000 m3
• Fylling:
5.400 m3
Útboðsgögn verða afhent á bæjarskrifstofunni í
Hveragerði frá og með mánudeginum 6. september
nk. gegn 5.000 kr. gjaldi.
Tilboð skulu hafa borist á bæjarskrifstofu
Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, Hveragerði eigi
síðar en mánudaginn 13. september 2010 kl. 15:00
og verða þau þá opnuð að viðstöddum þeim
bjóðendum, sem óska eftir að vera viðstaddir.
Skiplags- og byggingarfulltrúinn í Hveragerði

Útboð
ÖRYGGISGÆSLA –
Rammasamningur með örútboðum nr. 14716
Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu
útboði á öryggisgæslu og búnaði til öryggisgæslu.
Vaxandi eftirspurn eftir öryggisgæslu er meðal ríkisstofnana og fyrirtækja hér á landi og því mikilvægt að
þessi málaflokkur sé á höndum fagfólks.
Sú vara og þjónusta sem verið er að leita eftir tilboðum
í, er í eftirfarandi vöruflokkum:
Þjónustu og vöruflokkar
1. Mönnuð öryggisgæsla – Gæsla með öryggisvörðum
á staðnum á fyrirfram skilgreindum tímum
2. Vöktun öryggiskerfa frá stjórnstöð
3. Búnaður til öryggisgæslu – Myndavélar og annar
eftirlitsbúnaður
4. Annað
Stefnt er að því að semja bæði við heildarseljendur,
þ.e. seljendur sem geta selt og veitt þjónustu í öllum
flokkum, svo og minni sérhæfðari seljendur í einstaka
flokkum um viðskipti þessi.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru
rafræn og aðgengilega á vef Ríkiskaupa,
www.rikiskaup.is eigi síðar en 8. september.
Opnunartími tilboða er 26. október kl 11:00 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Fyrir hönd Húsfélagsins Engihjalla 3, Kópavogi, óskar
Almenna verkfræðistofan hf. eftir tilboðum í
múrviðgerðir og málun útveggja hússins, viðgerðir,
endurnýjun og málun glugga, hurða og opnanlegra
faga ásamt endurnýjun glers, þakrenna og niðurfalla.
Nefnist verkið:
ENGIHJALLI 3, VIÐGERÐIR UTANHÚSS 2010/11.
Húsið Engihjalla 3, Kópavogi er steinsteypt 8 hæða
fjölbýlishús auk kjallara byggt 1975. Þakform er ris,
húsið er á tveimur pöllum og er tvær einingar tengdar
saman með stigahúsi á milli eininga. Í húsinu eru 48
íbúðir.
Helstu kennistærðir eru:
Málun steyptra ﬂata 1600 m²
Endurnýjun glugga 60 stk.
Endurnýjun glers 40 m²
Málun glugga og hurðakarma 1000 m.

Félagsstarf
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Irish Pub Dyskoteka Dj. Jaro
Zaprasza Dyskoteka
OD 22:00 - DO 24:00
TILBOD
NA PIWO OD 22:00 –DO 24:00

Verkið skal unnið á þessu ári og árið 2011 og skal
lokið fyrir 29. júlí 2011.
Útboðsgögn verða afhent væntanlegum bjóðendum
frá og með miðvikudeginum 8. september 2010 í
afgreiðslu Almennu verkfræðistofunnar hf., Fellsmúla
26, 108 Reykjavík. Kraﬁst er 6.000.- kr. gjalds fyrir
afhendingu útboðsgagna. Útboðið er almennt í skilningi þess orðs samkvæmt ÍST 30:2003. Væntanlegum
bjóðendum er boðið til vettvangsskoðunar í fylgd með
fulltrúa verkkaupa miðvikudaginn 15. september nk.
kl. 16.00.
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi merktu nafni
útboðs, eigi síðar en kl. 13.00 miðvikudaginn 29.
september nk. til Almennu verkfræðistofunnar hf.,
Fellsmúla 26, 108 Reykjavík, og verða tilboð opnuð þar
þann sama dag kl. 13.05 að
viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.

¥ KVÎLD SPILAR HLJËMSVEITIN

5PPLYFTING
+ÅKJIÈ ¹ WWWCATALINAIS
!LLIR VELKOMNIR
3NYRTILEGUR KL¾ÈNAÈUR ¹SKILIN
&2¥44 INN FYRIR KONUR OG KARLA
(¹DEGISMATUR ALLA VIRKA DAGA

(AMRABORG   +ËP

3      

