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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Útibússtjóri 
í Reykjanesbæ
Landsbankinn auglýsir starf útibússtjóra í Reykjanesbæ laust til umsóknar. 
Útibússtjóri veitir forstöðu útibúi bankans í Reykjanesbæ, afgreiðslu í Garði, 
Njarðvík, Sandgerði, Vogum og Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Helstu verkefni

» Yfirumsjón með rekstri útibúsins, 
m.a. hvað varðar arðsemi og 
áhættustjórnun

» Ákvarðanataka er varðar starfsemi 
útibúsins

» Þjónusta og fjármálaráðgjöf til 
einstaklinga, félaga og fyrirtækja

» Virk þátttaka í markaðsstarfi og 
þjónustumálum

» Eftirlit með vanskilum, eftirfylgni og 
ákvarðanataka

Menntunar- og hæfniskröfur

» Háskólamenntun og yfirgripsmikil 
reynsla sem nýtist í starfi

» Reynsla af og mjög góð þekking á 
starfsemi fjármálafyrirtækja

» Hæfni í mannlegum samskiptum

» Frumkvæði og fagmennska í starfi

» Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Baldur G. 
Jónsson, mannauðsstjóri, í síma 
410-7904 eða baldur.g.jonsson@
landsbankinn.is og Helgi Teitur 
Helgason, framkvæmdastjóri 
Viðskiptabanka, í síma 410 5601 eða 
helgi.t.helgason@landsbankinn.is.

Umsókn merkt „Útibússtjóri 
Reykjanesbæ” fyllist út á vef bankans.

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars nk.
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Sameinað útibú í Reykjanesbæ gegnir lykilhlutverki í samruna Landsbankans og Spkef. 
Framundan er því krefjandi vinna við uppbyggingu og samþættingu. Leitað er að kraftmiklum 
og drífandi einstaklingi með góða þekkingu á fjármálamörkuðum og mikla reynslu af stjórnun.
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Sölustjóri söluvers í áskriftadeild Stöðvar 2

Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla – www.365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2011.
Frekari upplýsingar veitir Inga Birna Ragnarsdóttir, forstöðumaður áskrifta- og þjónustudeildar ingabirna@365.is. 

365 miðlar leita eftir sölustjóra í söluver áskriftadeildar. Sölustjóri söluvers er ábyrgur fyrir daglegri sölustjórnun 
söluversins. Hann tryggir að áætlunum sé fylgt, markmiðum náð og að söluteymið fylgi markvisst sölustefnum 
áskriftadeildar í sölu og þjónustu til viðskiptavina. 

Hæfni og geta - Gerð er krafa um að sölustjóri sýni:
•  Leiðtogahæfileika og sjálfstæði í starfi
•  Hæfni til að leiða söluteymið til árangurs
•  Eldmóð í söluaðgerðum
•  Frumkvæði í vali á söluaðgerðum á markaði
•  Þolinmæði og lausnamiðaða nálgun í erfiðum verkefnum
•  Hugmyndaauðgi í sölu og þjónustu til viðskiptavina
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Þekking og reynsla - Gerð er krafa um að sölustjóri búi yfir:
•  B.Sc. í viðskiptafræði eða sambærilegu
•  2-5 ára starfsreynslu í sölustjórnun 8+ manna söluteyma
•  Þekkingu á viðskiptamannakerfum - Microsoft SUMS er kostur
•  Kunnáttu í tölfræðigreiningum og notkun lykilsölutalna
•  Reynslu í verkefnastjórnun sölu- og markaðsverkefna

Auglýsingasími
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Psykiatrisk klinikk og Barne- ungdomspsykiatrisk seksjon
Vi søker
• legespesialister/overleger
• psykologer
• leger i slutten av spesialiseringen innen voksen-
     psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.

Vi søker dyktige medarbeidere som ønsker å flytte til
Telemark fast, eller bare for en periode. Sykehuset har
god bemanning, men ønsker å styrke fagområdene.

Sykehuset dekker befolkningen i hele Telemark fylke, sør
i Norge, med kystbyen Kragerø i sør og Rjukan med
Gaustatoppen i nord. De største byene i fylket er Skien
og Porsgrunn, som ligger i områdene i sør, med ca.
100.000 innbyggere. Sykehuset Telemark har ca. 3 500
ansatte og har alle vanlige spesialisthelsetjenester
innen somatikk og psykiatri. Vi legger til rette for
forskning og utvikling. Arbeidsspråket er skandinavisk.
Vi er behjelpelig med bolig og barnehage.
Det er gode kommunikasjoner til Oslo og kontinentet.
Mellom Skien og Oslo er det 130 km (under 2 t. med
bil). Området rundt Skien og Porsgrunn kalles Grenland.
På www.grenland.no kan du se hva Grenland kan tilby.

Psykiatrisk klinikk har ca. 700 medarbeidere. Vi har
totalt 39 legestillinger hvorav 25 er spesialister i
voksenpsykiatri. Disse jobber på ulike avdelinger ved

ST – en del av foretaksgruppen

Sykehuset Telemark i Norge søker psykiatere og psykologer
klinikken, hovedsaklig lokalisert i byene Skien og
Porsgrunn.  Psykiatrisk klinikk har nå ledige
legestillinger som spesialist i voksenpsykiatri og
psykologer.

Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon (BUPS) er en
del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og består av
poliklinikker og fylkesdekkende tjenester.  BUPS  har
10 legestillinger hvorav 5 er spesialister i barne- og
ungdomspsykiatri, og 20 psykologstillinger. Vi søker
psykologer.

Sykehuset har allerede flere islandske overleger og
psykologer. Som referanse om hvordan det er å jobbe
hos oss, kan du kontakte en av våre islandske leger Gisli
Baldursson, tlf. +3548937632.

Representanter for Sykehuset Telemark vil være
tilstede i Reykjavik 25. og 26. mars for samtaler med
interesserte kandidater. Ta kontakt på mail for nærmere
avtale om tidspunkt: klinikksjef barne- og ungdoms-
psykiatri Gunnar Gausel, tlf. +47 99463655 /
gunnar.gausel@sthf.no  eller klinikksjef psykiatrisk
klinikk Jostein Todal, tlf. +47 99331960 /
jostein.todal@sthf.no .
Du kan også kontakte oss direkte på Hotell Borg disse
dagene. Mer informasjon om Sykehuset Telemark på
www.sthf.no  Der kan du også søke direkte på
annonserte stillinger.

Sumarstörf 
hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur
Orkuveita Reykjavíkur vill ráða ungt fólk til 

sumarstarfa. Um er að ræða almenn sumarstörf 

og sérverkefni fyrir háskólanema. Umsækjendur 

um sumarstörf skulu vera fæddir 1994 eða fyrr. 

Almenn vinna hefst 30. maí og stendur til 

4. ágúst. Umsóknarfrestur um sumarvinnu er til 

27. mars 2011. Allar nánari upplýsingar eru á 

www.or.is
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Lyfjatæknir - Lyfjagreiðslunefnd  

Lyfjagreiðslunefnd óskar eftir að ráða lyfjatækni til starfa. 
Um framtíðarstarf er að ræða í fjölbreyttu og krefjandi um-
hverfi. Starfshlutfall getur bæði verið fullt starf eða hluta-
starf.

Helstu verkefni:
Útgáfa verðskrár.
Afgreiðsla verðumsókna
Verðútreikningar

Hæfniskröfur :
• Lyfjatæknir
• Góð tölvukunnátta
• Þekking og reynsla úr opinberri stjórnsýslu   
 og/eða apótek æskileg
• Ensku, dönsku eða sænsku-kunnátta kostur
• Nákvæm, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Samstarfs- og samskiptahæfni 
• Frumkvæði, þjónustulund og áhugi á að 
 þroskast í starfi.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar veitir Rúna Hauksdóttir Hvannberg formaður 
lyfjagreiðslunefndar í síma 5539050. Sjá einnig heimasíðu 
Lyfjagreiðslunefndar: www.lgn.is

Skriflegum umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf óskast sendar með tölvu-pósti til runa@lgn.is eða 
til Lyfjagreiðslunefndar, v.t. Rúna Hauksdóttir, formaður, 
Vegmúla 3, 108  Reykjavík fyrir 28. mars 2011.  

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Útibússtjóri 
í Austurstræti
Landsbankinn auglýsir starf útibússtjóra í útibúinu að Austurstræti 11 laust til 
umsóknar. Leitað er að kraftmiklum og drífandi einstaklingi með góða þekkingu 
á fjármálamörkuðum og mikla reynslu af stjórnun til að veita útibúinu forstöðu.

Helstu verkefni

» Yfirumsjón með rekstri útibúsins, 
m.a. hvað varðar arðsemi og 
áhættustjórnun

» Ákvarðanartaka er varðar starfsaemi 
útibúsins

» Þjónusta og fjármálaráðgjöf til 
einstaklinga, félaga og fyrirtækja

» Virk þátttaka í markaðsstarfi og 
þjónustumálum

» Eftirlit með vanskilum, eftirfylgni og 
ákvarðanataka

Menntunar- og hæfniskröfur

» Háskólamenntun og yfirgripsmikil 
reynsla sem nýtist í starfi

» Reynsla af og mjög góð þekking á 
starfsemi fjármálafyrirtækja

» Hæfni í mannlegum samskiptum

» Frumkvæði og fagmennska í starfi

» Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Baldur G. 
Jónsson Mannauðsstjóri í síma 
410-7904 eða baldur.g.jonsson@
landsbankinn.is og Helgi Teitur 
Helgason, framkvæmdastjóri 
Viðskiptabanka í síma 410 5601 eða 
helgi.t.helgason@landsbankinn.is.

Umsókn merkt „Útibúsststjóri 
Austurstræti"  fyllist út á vef bankans.

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars nk.
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Sérfræðingur í utanríkisverslunardeild
Hagstofan óskar eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann í utanríkisverslunar-
deild en sú deild heldur utan um upplýsingar um útflutning og innflutning á vöru og þjónustu 
og reiknar vöruskipti og þjónustujöfnuð við útlönd. Starfið felst í vinnu við þróunarverkefni í 
utanríkisverslun varðandi skráningu og söfnun upplýsinga um vöruviðskipti við innri markað 
ESB. Starfið er fjármagnað af Eurostat (Hagstofu ESB) og er til 1. janúar 2012 með möguleika á 
árs framlengingu ef framhald verður á fjármögnun verkefnisins.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í hagfræði eða skyldum greinum
 Góð almenn tölvukunnátta
 Færni í samskiptum er mikilvægur eiginleiki í þessu starfi 
 Reynsla af gagnavinnslu er kostur
 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð eru mikilvæg
 FrumkvæðiLaus störf hjá Hagstofu Íslands

Hagstofa Íslands gegnir forystuhlutverki í opinberri 

hagskýrslu gerð og mikill metnaður einkennir starfið 

sem þar fer fram. Hlutverk Hagstofu Íslands er að veita 

tölfræðilegar upplýsing ar um þjóðfélagsleg málefni 

og tryggja að áreiðanleiki og óhlutdrægni séu í fyrirrúmi 

í opinberri hagskýrslugerð. Alþjóðlegt samstarf er öflugt og 

þróunar vinna skipar veglegan sess í starfsemi stofnunarinnar. 

Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is.

Borgartúni 21a
150 Reykjavík

� 528 1000

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 
og með 28. mars 2011 og skulu umsóknir berast á eftirfarandi póstfang: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 
150 Reykjavík, eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og 
umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar 
veitir Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.

Skrifstofumaður við gagnavinnslu
Hagstofan óskar eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann í launa- og kjaramála-
deild. Launa- og kjaramáladeild Hagstofu Íslands framkvæmir launarannsókn á íslenskum 
vinnumarkaði jafnframt því að sinna hagskýrslugerð. Starfið felur í sér söfnun og gæðaprófun 
á gögnum úr launarannsókn Hagstofunnar og að undirbúa gagnasafn til úrvinnslu við hag-
skýrslugerð auk annarra starfa við framkvæmd  á launarannsókn.

Hæfniskröfur
 Góð þekking og mikil reynsla af launavinnslu 
 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
 Góð almenn tölvukunnátta
 Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar 
 Reynsla af gagnavinnslu er kostur
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Landsvirkjun óskar eftir að ráða leiðsögumenn 
til að taka á móti hópum í gestastofu fyrirtækis-
ins í Fljótsdalsstöð.

Fjöldi gesta kemur á ári hverju í gestastofur 
Landsvirkjunar víða um land til að fræðast um 
orku og umhverfi í og við stöðvar fyrirtækisins. 

Um er að ræða verktakasamning, vinnutími er 
óreglulegur og umfang breytilegt. Æskilegt er að 
viðkomandi sé fagmenntaður leiðsögumaður og 
eigi auðvelt með að koma fram. Góð kunnátta í 
ensku og að minnsta kosti einu öðru tungumáli 
er skilyrði.

Reiknað er með að verkefnið hefjist í apríl 2011. 
Umsóknarfrestur er til 21. mars 2011.
Nánari upplýsingar veitir Georg Pálsson, 
stöðvarstjóri Fljótsdalsstöðvar – Kárahnjúka-
virkjunar, georg@lv.is, 515 9000. 
Umsóknir með upplýsingum um fyrri störf, 
menntun og reynslu skal senda á:

Landsvirkjun – Fljótsdalsstöð Landsvirkjun – Fljótsdalsstöð 
Georg PálssonGeorg Pálsson
701 Egilsstaðir 701 Egilsstaðir 
eða á netfangið georg@lv.iseða á netfangið georg@lv.is

Leiðsögumenn 
í Fljótsdalsstöð

Sixt er stærsta bílaleiga Þýskalands stofnuð 1912 með 3500 afgreiðslustaði í yfir 110 löndum. 
Sixt hefur þrjár starfsstöðvar á Íslandi: Í Reykjavík, Keflavík og á Akureyri.

Umsóknir berist til Sixt rent a car, Borgartúni 33, 105 Reykjavík eða á tölvupóstfangið sixt@sixt.is 
fyrir mánudaginn 21. mars. Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Orri Sigurðsson.

Sixt rent a car - Borgartúni 33 - 105 Reykjavík - 540 2220 - www.sixt.is  - sixt@sixt.is

Bílaleigan Sixt óskar eftir starfsfólki
Óskum eftir drífandi, sjálfstæðu og skipulögðu fólki í lið með okkur

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi. Einnig er um næturvaktir að ræða í Keflavík.

Afgreiðsla í Keflavík og Reykjavík
Framtíðar og sumarstörf
Starfssvið:

-Afgreiðsla bílaleigubíla
-Bókanir
-Almenn skrifstofustörf 

Hæfniskröfur:
-Viðkomandi þarf að hafa góða 

    framkomu og þjónustulund
-Tungumálakunnátta
-Góð tölvukunnátta
-Bílpróf
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Umsjón bílaleigubíla í Keflavík og Reykjavík
Framtíðar og sumarstörf
Starfssvið:

-Þrif og standsetning á bílaleigubílum
-Flutningur á bílum
-Minniháttar viðhald á bílaleigubílum

Hæfniskröfur:
-Viðkomandi þarf að hafa góða 

    framkomu og þjónustulund
-Góða þekkingu á bílum
-Bílpróf / Meirapróf er mikill kostur
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

»

»

»

»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Íbúðalánasjóður óskar 
eftir að ráða öflugt fólk 
til starfa

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Íbúðalánasjóðs, www.ils.is.
Upplýsingar um störfin veitir Emilía Sveinbjörnsdóttir, verkefnastjóri starfsmannamála, í síma 569 6900, emilia@ils.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2011.  Umsóknir gilda í sex mánuði.

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

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.        

Upplýsingafulltrúi á þjónustu- og markaðssviði Sauðárkróki

Starfssvið
     Upplýsingamiðlun 

     Leiðbeiningar og þjónusta við viðskiptavini 

     Umsýsla með skuldabréf 

     Skráning og skönnun

Menntunar- og hæfniskröfur
     Stúdentspróf  og starfsreynsla

     Reynsla af þjónustustörfum innan
     fjármálageirans er kostur

     Gott vald á íslensku og góð tölvukunnátta nauðsynleg

     Góð enskukunnátta æskileg

     Lipurð í samskiptum, gott sjálfstraust
     og framúrskarandi þjónustulund

     Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Lánaráðgjafi á þjónustu- og markaðssviði Sauðárkróki

Starfssvið
     Aðstoð/ráðgjöf til viðskiptavina 
     vegna greiðslumats og lánsumsókna

     Upplýsingagjöf og leiðbeiningar til viðskiptavina 

     Svara skriflegum fyrirspurnum

     Þátttaka í þróun ferla og uppbyggingu á þjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur
     Háskólamenntun æskileg og starfsreynsla

     Reynsla af þjónustustörfum innan
     fjármálageirans er kostur

     Gott vald á íslensku og ensku

     Góð tölvukunnátta nauðsynleg

     Lipurð í samskiptum, gott sjálfstraust
     og framúrskarandi þjónustulund

     Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

     Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
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Þann 1. apríl næstkomandi verða rekstrar- og hýsingarfélagið Skyggnir ehf. og fyrirtækið  
Sense ehf., sem sérhæfir sig í hljóð- og myndlausnum, sameinuð móðurfélaginu Nýherja hf. 

Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 540 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.
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Nýherji leitar að vel menntuðu og hæfu fólki til að gegna 
stöðum sérfræðinga, verkefnastjóra og hópstjóra.

 VERTU MEÐ Í SÓKNINNI

ERTU TÆKNILEGA ÞENKJANDI?

Rík áhersla er lögð á jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfni, samviskusemi og 

sjálfstæð vinnubrögð. Mikil tækifæri til að þróast í starfi. 
 

Í boði eru áhugaverð framtíðarstörf, skemmtilegt og lifandi starfsumhverfi hjá traustu og leiðandi 

fyrirtæki sem er með áratuga reynslu á íslenskum upplýsingatæknimarkaði. 
 

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2011. 

Allar fyrirspurnir og umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 
 

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að leggja inn umsókn á heimasíðu Nýherja, www.nyherji.is. 

Nánari upplýsingar veita:

Valka Jónsdóttir, starfsmannastjóri Nýherja, valka.jonsdottir@nyherji.is. 

Þorvaldur Jacobsen, framkvæmdastjóri Rekstrarlausna Nýherja, thorvaldur.jacobsen@nyherji.is.
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Óskar eftir hársnyrtimeisturum og 
sveinum í stólaleigu í Kringlunni.
Frábær staðsetning, fyrirmyndar 

vinnuaðstaða.
Nánari upplýsingar í s: 568-9979 eða

nonniquest@krista.is

Verkefnisstjórar á Suðurnesjum

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir 
lausar til umsóknar tvær stöður verkefnisstjóra. Um 
er að ræða tímabundið verkefni til tveggja ára um 
eflingu menntunar á Suðurnesjum, Grindavíkurbæ, 
Reykjanesbæ, Sandgerðisbæ, Garði og Vogum. 
Verkefnisstjórarnir munu starfa undir stjórn stýri-
hóps um menntun á Suðurnesjum og vinna í samstarfi 
við menntastofnanir á svæðinu. Starfsstöð verkefnis-
stjóranna verður á Suðurnesjum og æskilegt er að þeir 
séu búsettir á svæðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun og starfsreynsla sem nýtist í starfi.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð kunnátta í íslensku og ensku og hæfileiki til að 
koma frá sér efni í töluðu og rituðu máli.

Miðað er við að annar verkefnastjórinn hafi reynslu af 
atvinnulífi og starfsmenntun en hinn haldgóða þekk-
ingu og reynslu á skólastarfi í framhaldsskólum og 
innan fullorðinsfræðslu.

Helstu verkefni
Þátttaka í stefnumótunarvinnu og gerð framkvæmda-
áætlunar vegna eflingar menntunar á Suðurnesjum.
Kortlagning styrkleika og úrræða á starfssvæðinu.
Samstarf við sveitarfélög, stofnanir, aðila vinnu-
markaðarins og félagasamtök um að efla menntun-
arúrræði, samhæfa þau og auðvelda aðgengi íbúa 
að þeim. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnór  
Guðmundsson, skrifstofustjóri í mennta- og menning-
armálaráðuneyti með tölvupósti á arnor.gudmunds-
son@mrn.is.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. Um launakjör fer eftir kjarasamningum 
fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra starfs-
manna Stjórnarráðsins. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf skulu berast mennta- og menning-
armálaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, 
eða á netfangið postur@mrn.is eigi síðar en 25. mars 
nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti,  
8. mars 2011.

Atlantsolía leitar að aðila til að reka söluturn félagsins að 
Kópavogsbraut 115. Bensínstöðin að Kópavogsbraut var sú 
fyrsta sem fyrirtækið tók í notkun og hefur markað sér sterkan 
sess á markaðssvæði sínu.

Við leitum að traustum og ábyggilegum aðila sem vill verða
hluti af uppbyggingu á ört vaxandi fyrirtæki. Mikill kostur er 
að þekkja til slíks reksturs en þó ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Ragna Garðarsdóttir, 

framkvæmdastjóri Atlantsolíu. Netfang: gudrun@atlantsolia.is

Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 21. mars.
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SÖLUTURN ATLANTSOLÍU

Atlantsolía  /  Lónsbraut 2  /  220 Hafnarfjörður  /  Sími 591 3100  /  www.atlantsolia.is

REKSTRARAÐILI

See full announcement www.enerconsult.no

APPLICATION DEADLINE: 25th OF MARCH

ENERCONSULT is providing engineering services in the renewable energy production and
consulting services that contribute to more efficient energy consumption. ENERCONSULT service’s
promotes the application of and conversion to more environmentally friendly energy solutions.

Master of Science - Hydropower Development

ENERCONSULT AS is expanding and strengthening the team of consultants within
Hydropower development. We especially want to increase our capacity within
planning and design of dams and hydraulic design. We are looking for personnel at
the level equivalent:

RENEWABLE FUTURE

enerconsult.no

D
ESIG

N
:luto.no
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Skýrr leitar að deildarstjóra fyrir samskiptalausnir EJS, sem 
er hluti af Skýrr. EJS er 200 manna svið innan Skýrr. 
Samskiptalausnir EJS selja og þjónusta lausnir á borð við 
Alcatel, BroadSoft og Microsoft Lync (OCS).
 
Starfssvið

· Stefnumótun í sölu- og ráðgjöf samskiptalausna EJS
· Dagleg stjórnun samskiptalausna EJS
· Vinna að markaðsstefnu og áætlanagerð
· Virk þátttaka og stuðningur við sölustarfsemi
· Samstarf við aðra stjórnendur Skýrr, einkum á sviði   
 samskiptalausna
· Samskipti við erlenda starfsemi félagsins í    
 samskiptalausnum
  
Menntunar- og hæfniskröfur

· Háskólamenntun og/eða viðamikil starfsreynsla í   
 upplýsingatækni og/eða fjarskiptum
· Þekking á rekstri og þjónustu við símstöðvar æskileg   
 (jafnt eldri sem yngri kerfi)
·   Miklir samskiptahæfileikar og hæfni til að tjá sig í ræðu   
 og riti
· Brennandi áhugi á nýjungum í upplýsingatækni, einkum   
 samskiptalausnum
· Góð enskukunnátta skilyrði
· Hugmyndaauðgi, metnaður og þjónustulund nauðsynlegir  
 eiginleikar
 
 

Skýrr leitar að sérfræðingi til starfa hjá samskiptalausnum EJS.
 

Stjórnandi samskiptalausna EJS Sérfræðingur í Microsoft Lync (OCS)

Starfssvið

· Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina EJS á sviði    
 samskiptalausna
· Áhersla á samskiptalausnir Microsoft Lync (OCS)

Menntunar- og hæfniskröfur

· Háskólamenntun eða viðamikil starfsreynsla í    
 upplýsingatækni eða fjarskiptum
· Reynsla af vinnu með Microsoft Lync (OCS)
· Viðamikil reynsla af rekstri Microsoft-lausna
· Vottanir og prófgráður í Microsoft-lausnum eru kostur
· Brennandi áhugi á nýjungum í upplýsingatækni, einkum   
 samskiptalausnum
· Góð enskukunnátta skilyrði
· Frumkvæði, metnaður og þjónustulund nauðsynlegir   
 eiginleikar

Nördar eru töff
Tvö spennandi störf í samskiptalausnum

Ástríða

Starfsfólk Skýrr tæklar viðfangsefni sín af 
forvitni, jákvæðni og metnaði. Starfsfólk 
Skýrr er glaðvært og hlakkar til að mæta í 
vinnuna.
 

Snerpa

Viðbragðsflýtir, frumkvæði og sveigjanleiki 
einkenna starfsfólk Skýrr, sem er alltaf á 
tánum og nálgast öll verkefni með 
þjónustulund í fyrirrúmi.
 
 

Hæfni

Fagmennska er starfsfólki Skýrr í blóð borin. 
Dugnaður, nákvæmni og samviskusemi eru í 
hávegum höfð hjá landsliðinu í 
upplýsingatækni.

Skýrr er skemmtilegasta fyrirtæki landsins í upplýsingatækni 
og 9. stærsta UT-fyrirtæki Norðurlanda. Starfsfólk 
fyrirtækisins er tæplega 1.100 talsins. Viðskiptavinir skipta 
tugþúsundum. Skýrr býður atvinnulífinu heildarlausnir á sviði 
hugbúnaðar, vélbúnaðar og rekstrarþjónustu.
 
Fyrirtækið er fjölskylduvænt, jafnréttissinnað og hlúir vel að 
starfsfólki. Sveigjanlegur vinnutími, fín laun og frábærar 
vinnuaðstæður í boði. Magnað kaffi, frábært félagslíf og tíðar 
uppákomur sömuleiðis. Gildi Skýrr eru ástríða, snerpa og 
hæfni. Það er töff að vera nörd.
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Nánari upplýsingar eru á heimasíðu 
Íslenskra Fjallaleiðsögumanna 
www.fjallaleidsogumenn.is 

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn ehf. 
leita að öflugum einstaklingum til starfa 
á eftirtöldum sviðum: 

• Tilboðsgerð og sölustjórnun í sérferðum og 
hvataferðum.

• Tilboðsgerð og skipulagning ferða, ráðning 
leiðsögumanna og bílstjóra.

• Lagerstjóri, umsjón með búnaði, innkaupum 
og pökkun.

• Leiðsögn í ferðum, franska, þýska og enska.

• Sumarstörf á söluskrifstofum í Reykjavík, 
Skaftafelli og Skógum.

• Sumarstörf á lager, við pökkun og undirbúning ferða.

• Sumarafleysingar á skrifstofu. 

SÓLVANGUR HJÚKRUNARHEIMILI
Hafnarfirði

Óskum eftir að ráða 
hjúkrunarfræðinga, hjúkrunarfræðinema eftir 
3ja ára nám og sjúkraliða til sumarafleysinga.

Viljum einnig ráða í fastar stöður sem fyrst, eða eftir 
nánara samkomulagi:
• hjúkrunarfræðing í 50-60% starf á næturvaktir
• hjúkrunarfræðinga í  hlutastörf
• sjúkraliða í hlutastörf

Sólvangur er rótgróin stofnun í fallegu umhverfi.  Hei-
milismenn eru 55 á þremur deildum. Við leggjum áherslu 
á umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og hvetjandi starfs-
umhverfi og góðan starfsanda.

Laun  samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og fjármálaráðherra.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast til Erlu M. Helgadóttur hjúkrunarstjóra, sem 
einnig veitir nánari upplýsingar, eftir 16. mars, í síma 
5906500,  netfang erla@solvangur.is

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar www.
solvangur.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Sumarstörf
Tekið verður við umsóknum um sumarstörf hjá 
Kópavogsbæ frá 12. mars – 4. apríl 2011

Umsóknir og upplýsingar um störfin er að finna á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www. kopavogur.is

• Ráðningartími í flest störfin er 7-8 vikur fyrir 18 ára  
 og eldri en rúmar 5 vikur fyrir 17 ára.
• Ekki verður tekið við umsóknum eftir að umsóknar 
 fresti lýkur, þ.e. 4. apríl.
• Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi eigi 
 lögheimili í Kópavogi.
• Takmarkaður fjöldi starfa er í boði. 

www. kopavogur.is

Óskum eftir kraftmiklu og duglegu sölufólki til 
að selja auglýsingar á ferðaþjónustuvef. Miklir 
tekjumöguleikar fyrir réttan einstakling.

Áhugasamir vinsamlega hafið samband 
á netfangið worldcenter@worldcenter.co

Forstöðumaður í Búsetu
óskast til starfa að Háteigsvegi 6. Um er að ræða 
afleysingu til eins árs, í 100% starf frá 1. júní 2011 
eða eftir nánara samkomulagi.

Forstöðumaður ber ábyrgð á rekstri, samstarfi og þjón-
ustu við íbúa og aðstandendur, starfsmannahaldi og 
faglegu starfi. Tekur þátt í stefnumótun og þróun þjón-
ustu. Fær stuðning í starfi frá ráðgjöfum, með þátttöku í 
starfsfélagahandleiðslu, markvissu samstarfi og fræðslu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Próf í þroskaþjálfun eða sambærileg menntun 
  á háskólastigi
• Starfsreynsla með fötluðu fólki
• Almenn tölvukunnátta
• Samstarfshæfileikar, sveigjanleiki og jákvæðni
• Æskileg reynsla af starfsmannahaldi og/eða 
  verkstjórnun og skipulagsvinnu

Umsóknir þurfa að berast á skrifstofu félagsins Skipholti 
50c, eigi síðar en 25. mars. Nánari upplýsingar veitir 
starfsmannastjóri í síma 4140500. Hægt er að nálgast 
upplýsingar um Ás styrktarfélag á heimasíðu þess 
www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.Lyfjafræðingur -Lyfjagreiðslunefnd  

Lyfjagreiðslunefnd óskar eftir að ráða lyfjafræðing til starfa. 
Um framtíðarstarf er að ræða í fjölbreyttu og krefjandi um-
hverfi. Starfshlutfall getur bæði verið fullt starf eða hluta-
starf.

Helstu verkefni:
Útgáfa verðskrár.
Afgreiðsla verð og greiðsluþátttöku umsókna
Sérverkefni

Hæfniskröfur :
• Lyfjafræðingur
• Góð tölvukunnátta
• Þekking og reynsla úr opinberri stjórnsýslu,   
 apótek og/eða heildsölu æskileg
• Ensku, dönsku eða sænsku-kunnátta kostur
• Nákvæm, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Samstarfs- og samskiptahæfni 
• Frumkvæði, þjónustulund og áhugi á að 
 þroskast í starfi.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkom-
andi stéttarfélags.

Upplýsingar veitir Rúna Hauksdóttir Hvannberg formaður 
lyfjagreiðslunefndar í síma 5539050. Sjá einnig heimasíðu 
Lyfjagreiðslunefndar: www.lgn.is

Skriflegum umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf óskast sendar með tölvupósti til runa@lgn.is eða 
til Lyfjagreiðslunefndar, v.t. Rúna Hauksdóttir, formaður, 
Vegmúla 3, 108  Reykjavík fyrir 28. mars 2011.  

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráð-
ningu hefur verið tekin.

Starfsmaður í ferðaþjónustu

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir því 
að ráða starfsmann í sölu- og
markaðsdeild okkar. 
Skilyrði er að umsækjandi hafi viðtæka 
þekkingu og reynslu af íslenskri ferða-
þjónustu og mjög góða tungumála-
kunnnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli. 

Um framtíðarstarf er að ræða. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Þórir Garðarsson í síma 540 1304. 

Umsóknum skal skilað á thorir@grayline.is 
fyrir 20. mars nk. 

Eldri umsóknir þarf að endurnýja.
Allar umsóknir verður farið með sem 

trúnaðarmál.

Iceland Excursions Allrahanda ehf. er ferðaþjónustufyrirtæki 
í fremstu röð. Félagið hefur verið leiðandi í nýsköpun á 
afþreyingu fyrir ferðamenn í meira en áratug. 
Félagið er handhafi viðskiptasérleyfis Gray Line sem er 
stærsta fyrirtæki í heiminum á sviði skoðunar- og pakka-
ferða. Gerðar eru miklar kröfur til þjónustu fyrirtækisins og 
metnaður starfsmanna er mikill. Það hefur skilað ánægðustu 
viðskiptavinum á Íslandi undanfarin ár samkvæmt könnun 
Dear Visitor.

Hafnarstræti 20 / 101 Reykjavík / Iceland / Sími: 540 1313 / www.grayline.is

Leitum að 
verkstjóra á 
bónstöð.
Óskum eftir kraftmiklum einstaklingi í starf verkstjóra á bón-
stöð. Í starfinu felst að hafa umsjón með daglegum rekstri 
bónstöðvarinnar, þrif á bílum, samskipti við viðskiptavini og 
birgja, pantanir ofl. 

Viðkomandi þarf að vera þjónustulundaður og drífandi, tala 
íslensku og sýna frumkvæði og metnað í starfi. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknum óskast skilað á netfangið ath@ath-thrif.is eða á 
skrifstofu AÞ-Þrifa ehf. Skeiðarási 12 í Garðabæ.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Þorsteinsson í 
síma 899-9900. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars nk.  

Vörubíla- og vinnuvélaverkstæðið ehf (www.vvehf.is) 
var stofnað árið 1990 og er því rótgróið og stöndugt 
fjölskyldufyrirtæki sem hefur á sl árum sérhæft sig í 
viðgerðum og þjónustu á tengi- og festivögnum hvers 
konar ásamt þjónustu vörubíla, vinnuvéla og lyftara. 

Við óskum eftir að ráða í fullt starf:
Bifvélavirkja / vélvirkja vönum viðgerðum vörubíla 
og vinnuvéla með meirapróf og rafsuðukunnáttu. 
Einungis maður með víðtæka reynslu kemur til greina. 
Viðkomandi þarf að vera reglusamur og eiga gott með 
mannleg samskipt og lynda vel við aðra. 

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir skulu sendar á veffangið mummi(hjá)vvehf.is.

Bifvélavirki / Vélvirki óskast
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CONSULAR ASSISTANT 
TEMPORARY PART-TIME

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu Consular 
Assistant í tímabundið hlutastarf.

Umsóknarfrestur er til 28 mars, 2011. Frekari upplýsingar er að fi nna 
á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a temporary 
part time position of Consular Assistant. The closing date for this pos-
tion is March 28, 2011. Application forms and further information can 
be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to: reykjavikvacancy@state.gov

Hæfniskröfur

• Menntun á sviði vörustjórnunar

• A.m.k. 3 ára starfsreynsla

• Yfirgripsmikil tölvukunnátta

• Góð enskukunnátta, norðurlandamál 
er kostur

• Góð framkoma og ákveðni

• Þekking á bíla- og efnavörum er kostur

Helstu verkefni

• Samningar við birgja

• Vörupöntun og eftirfylgni pantana

• Verðlagning á vörum

• Ýmiskonar upplýsingagjöf um vörur og birgja

• Eftirlit með fargeymum og gámaleigu 

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Bjarnason, 
forstöðumaður erlendra innkaupa hjá Olís, 
á steini@olis.is.

Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá í 
tölvupósti til Ragnheiðar Bjarkar Guðmundsdóttur, 
starfsmannastjóra Olís, á rbg@olis.is
fyrir 14. mars nk.

Við óskum eftir innkaupafulltrúa til framtíðarstarfa á vörustýringa rsviði Olís. 
Starfið felur í sér innkaup og önnur fjölbreytt og áhugaverð verkefni.

Starf 
innkaupafulltrúa hjá Olís

Olíuverzlun Íslands hf.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í sam skiptum, 
snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.
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Aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar  
á Skriðuklaustri

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf aðstoðarmanns þjóðgarðsvarðar  
á austursvæði með aðsetur á Skriðuklaustri laust til umsóknar.  

Aðstoðarmaður er jafnframt staðgengill þjóðgarðsvarðar.

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun og nær landsvæði hans alls yfir u.þ.b. 13.000 km2. 
Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: norðursvæði, austursvæði, suður- 
svæði og vestursvæði. Starf aðstoðarmanns þjóðgarðsvarðar á Skriðuklaustri tilheyrir 
austursvæði, sem nær frá Jökulsá á Fjöllum í vestri að Lónsöræfum í austri.

Um er að ræða fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf í einstöku umhverfi.  
Starfið krefst búsetu á svæðinu.

Starfið felur m.a. í sér: 

•  Fræðslu og upplýsingagjöf.
•  Starfsmannahald.
•  Umsjón með gestastofu og verslun.
•  Eftirlit og vöktun svæðisins.
•  Vinnu við að bæta aðgengi gesta.
•  Skýrslugerð.

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu  
og þekkingu eru hafðar til viðmiðunar við  
val á umsækjendum:

•  Háskólamenntun eða önnur sambærileg menntun  
 sem nýtist í starfi er æskileg.

•  Þekking og reynsla af náttúruvernd og   
 umhverfismálum. 

•  Þekking af landvörslu og ferðamálum.

•  Þekking og reynsla af sambærilegum störfum 
 er kostur.

•  Góð íslensku- og enskukunnátta. 
 Önnur tungumál kostur.

Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar til 
viðmiðunar við val á umsækjendum:

•  Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

•  Hæfni til ákvarðanatöku og framkvæmd   
 ákvarðana.

•  Jákvæðni og áhugi á að takast á við nýtt og   
 krefjandi verkefni.

•  Skipulagshæfileikar og þjónustulund.

•  Þekking og reynsla af rekstri og bókhaldi.

•  Þekking á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs   
 er æskileg, sem og staðgóð almenn  
 landfræðileg þekking á Íslandi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra  
og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Skriðuklaustri, 701 Egilsstaðir,  
eigi síðar en 28. mars nk.

Upplýsingar um starfið veitir Agnes Brá Birgisdóttir, 
þjóðgarðsvörður á austursvæði, sími 470 0841 eða  
agnes@vjp.is.

Vilt þú vera trúnaðarmaður fatlaðs fólks ?

Landssamtökin Þroskahjálp og Öryrkjabandalag Íslands 
(ÖBÍ) auglýsa eftir fólki sem er áhugasamt um að sinna 

verkefnum trúnaðarmanns fatlaðs fólks.

Samkvæmt 37. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, 
skal velferðarráðherra skipa fötluðu fólki trúnaðarmenn eftir 
tilnefningum frá heildarsamtökum fatlaðs fólks. 

Samkvæmt 2. gr. reglugerðar um trúnaðarmenn fatlaðs fólks 
nr. 172/2011 skulu þeir vera átta talsins og skiptast þeir milli 
landshluta með eftirfarandi hætti:

a. Á þjónustusvæði Reykjavíkur og Seltjarnarness starfi  
 tveir trúnaðarmenn.
b. Kópavogur, Garðabær, Álftanes, Mosfellsbær og Kjós hafi  
 einn trúnaðarmann.
c. Hafnarfjörður og Suðurnes hafi  einn trúnaðarmann. 
d. Vesturland og Vestfi rðir hafi  einn trúnaðarmann.
e. Norðurland vestra, Akureyri og Norðurþing hafi  
 einn trúnaðarmann.
f. Austurland og Hornafjörður hafi  einn trúnaðarmann. 
g. Vestmannaeyjar og Suðurland hafi  einn trúnaðarmann.

Helstu verkefni:
Trúnaðarmenn skulu fylgjast með högum fatlaðs fólks og vera 
því innan handar við réttindagæslu hvers konar. Trúnaðar-
maður skal vera sýnilegur í störfum sínum, halda reglulega 
fundi með fötluðu fólki á sínu svæði og standa fyrir fræðslu 
fyrir fatlaða einstaklinga og þá sem veita þeim þjónustu. 
Um frekari verkefni trúnaðarmanna fatlaðs fólks vísast til 
reglugerðar um trúnaðarmenn fatlaðs fólks nr. 172/2011.

Hæfniskröfur:
• Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks er nauðsynleg. 
• Menntun sem nýtist í starfi  er æskileg. 
• Leitað er eftir einstaklingum sem eru liprir í mannlegum 
 samskiptum, taka frumkvæði og geta unnið sjálfstætt.

Ráðgert er að skipa trúnaðarmenn til eins árs til að byrja með 
meðan unnið er að lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk.

Velferðaráðherra ákvarðar vinnuskyldu og þóknun trúnaðar-
manna

Frekari upplýsingar veita Friðrik Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
Þroskahjálpar, sími 588-9390 / 861-2752, netfang fridrik@
throskahjalp.is og Lilja Þorgeirsdóttir framkvæmdastjóri ÖBÍ, 
sími 530-6700 / 869-0224, netfang lilja@obi.is.  

Þeir sem hafa áhuga á ofangreindum störfum skili umsóknum 
eigi síðar en 22. mars n.k. rafrænt á ofangreind netföng merkt 
Trúnaðarmaður eða bréfl eiðis til Landssamtakanna Þroska-
hjálpar, Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík eða til ÖBÍ, Hátúni 10, 
105 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Davíðsdóttir, verkefnastjóri, sími 540 2000.

Ert þú pennavinur?

Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólamenntun eða menntun sem nýtist í starfi
Frumkvæði, metnaður og fagleg vinnubrögð
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Skipulagshæfni og að geta unnið sjálfstætt
Reynsla af sölu og verkefnastjórnun er kostur
Góð íslenskukunnátta

Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af vörustjórnun
Frumkvæði og leiðtogahæfileikar
Sjálfstæði og sveigjanleiki
Jákvæðni og hæfni í mannlegum
samskiptum

Starfssvið:
Verkefnastýring þjónustuvers
Þjónusta við viðskiptavini
Síma- og póstsvörun
Vinnsla tilboða, samninga 
og eftirfylgni
Móttaka og vinnsla pantana

Starfssvið:
Vörustýring á vöruflokkum 
ritfanga- og tölvurekstrarvara
Samningar og samskipti við birgja
Samskipti við söludeildir
Aðkoma að markaðs- og sölu-
áætlunum

Umsóknarfrestur
Tekið verður á móti 
umsóknum til og með 
16. mars á netfangið
gudrund@penninn.is
eða á vef pennans
www.penninn.is

Umsóknarfrestur
Tekið verður á móti 
umsóknum til og með 
20. mars á netfangið
gudrund@penninn.is
eða á vef pennans
www.penninn.is

Penninn óskar eftir umsóknum vegna tveggja starfa

Hópstjóri þjónustuvers

Vörustjóri

Are you 
looking for a job?
We are looking for people to work in the industry section 
of our company. AÞ-Þrif is a cleaning company that specia-
lises in cleaning for companies and building contractors. 

We are looking for efficient and reliable people that can 
speak English.

To apply, please send your application, with CV, to 
ath@ath-thrif.is or come to our office in Skeiðarás 12, 
210 Garðabæ and fill out an application. 

The application deadline is 20 March 2011. 
For more information, please call 899-9900 or 517-2215.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki


