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

Auðarskóli í Dölum

Við tónlistardeild Auðarskóla er laus 
staða tónlistarkennara.
Auðarskóli er samrekinn skóli með grunnskóladeild, 
leikskóladeild og tónlistardeild. Í tónlistardeildinni 
eru tvær tónlistarkennarastöður. Deildin er staðsett 
í næsta húsi við grunnskóladeildina og örstutt frá 
leikskóladeildinni. Aðstæður eru ágætar til kennslu.  
Áhugasamir hafi samband við Eyjólf Sturlaugsson 
skólastjóra í síma 899 7037 eða á netfangið 
eyjolfur@audarskoli.is. Viðamiklar upplýsingar um 
skólann er að finna á www.audarskoli.is  OKKUR VANTAR 

VEFSTJÓRA Í HÓPINN
Markaðsdeild N1 leitar að snjöllum og markaðsþenkjandi vefstjóra. Viðkomandi þarf að búa yfir 
góðri þekkingu á vefumhverfi, vefverslun og mismunandi samskiptamiðlum á netinu.

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Katrín Guðjónsdóttir með tölvupósti, katring@n1.is, eða í 
síma 440 1034. Áhugasamir sæki um starfið á www.n1.is fyrir 15. maí nk. Fullum trúnaði heitið.

HÆFNISKRÖFURHLUTVERK VEFSTJÓRA
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Capacent Ráðningar
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Hlutverk Póst- og 
fjarskiptastofnunar er að 
tryggja hagkvæm, örugg 
og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka 
samkeppni á markaði. 

Starf stofnunarinnar mótast 
af alþjóðlegum kröfum og 
tekur breytingum í sam- 
ræmi við öra alþjóðlega 
þróun. Meginþungi 
starfseminnar er á 
fjarskiptum og tengdum 
málum.

Hjá PFS starfa 24 starfs- 
menn, aðallega 
sérfræðingar við úrlausn 
tæknilegra, viðskiptalegra 
og lagalegra verkefna er 
tengjast hlutverki 
stofnunarinnar. 

PFS hvetur konur jafnt sem 
karla til að sækja um störf 
hjá stofnuninni. 

Sjá nánari upplýsingar 
á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun auglýsir stöðu sérfræðings í öryggisgreiningu innan 
CERT-ÍS. Meginhlutverk CERT-ÍS er að uppgötva öryggisatvik á frumstigi og stuðla 
gegn því að þau breiðist út og valdi tjóni. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfsmaðurinn tekur virkan þátt í að 
byggja upp og hrinda af stað starfsemi 
CERT-ÍS, s.s. að taka þátt í mótun ferla 
og verklagsreglna sem og að setja upp 
nauðsynlegan búnað. Þegar starfsemin 
verður komin í gagnið verður daglegt 
starf viðkomandi starfsmanns, m.a. 
meðhöndlun öryggisatvika, í samræmi 
við verklagsreglur CERT-ÍS.

Menntun og reynsla
Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða 
öðrum raungreinum. Sérmenntun eða starfs-
reynsla á sviði hugbúnaðar er æskileg og helst 
er tengist öryggi í fjarskipta- og tölvumálum. 
Enn fremur er reynsla af uppsetningu Linux kerfa 
og hugbúnaðar nauðsynleg og þekking á 
IP-samskiptatækni.

Aðrar hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt
með að starfa sjálfstætt sem og í hópi 
og jafnframt búa yfir þeim sveigjanleika 
og festu sem nauðsynleg er til að ná 
árangri í starfi. Gerð er krafa um mikla 
greiningarhæfni, öguð og skipulögð 
vinnubrögð ásamt getu til ákvarðana-
töku við flóknar og krefjandi aðstæður. 

Umsækjendur þurfa jafnframt að hafa 
færni til að meta áhættu og áhrif hennar, 
sem og að miðla tæknilegum upplýsingum 
til annarra. Góð íslensku og enskukunátta, 
bæði töluð og rituð, er áskilin. 
Um er að ræða krefjandi starf í síbreytilegu 
og spennandi umhverfi þar sem gerðar eru 
miklar fagkröfur. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu stofnunarinnar www.pfs.is.  
Með umsókn skal fylgja ferilskrá ásamt 
viðeigandi prófgögnum auk kynningarbréfs 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí nk.  

Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn 
gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema 
umsækjandi ákveði umsókninni skemmri 
gildistíma.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Þorleifur Jónasson, forstöðumaður tæknideildar, 
í síma 510 1505 eða thorleifur@pfs.is

Sérfræðingur í öryggisgreiningu hjá CERT-ÍS
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sími: 511 1144

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 

um að senda ferilskrá á íslensku eða 

ensku þar sem tilgreint er hvað um er 

sótt á eftirfarandi netfang:

    jobs@LSRetail.com 

Forritun og ráðgjöf
Við leitum að sex einstaklingum í allt að sex mánaða starfsnám í forritun og ráðgjöf. 
Að starfsnámi loknu er markmiðið að bjóða öllum fastráðningu. Í starfsnáminu munu 
viðkomandi öðlast reynslu af forritun og ráðgjöf hérlendis sem erlendis. 

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði (eða 
sambærilegt nám). Þekking á gagnagrunnskerfum og virkni þeirra kostur. Góð almenn 
tölvukunnátta. Haldgóð þekking á verslunarferlum og hugbúnaði er skilyrði auk mjög 
góðrar enskukunnáttu. Einnig er þess krafist að viðkomandi hafi góða 
samskiptahæfileika og sé ófeiminn við að sýna og kenna á hugbúnað.

Prófanir –  Prófanir á viðskiptalausnum LS Retail 

Menntunar- og hæfniskröfur: Þekking á og reynsla af 
hugbúnaðarprófunum. Skipulögð vinnubrögð og góðir samstarfshæfileikar 
ásamt góðri enskukunnáttu eru skilyrði.

Starfsmaður á skrifstofu (50% starf)
Reikningagerð, leyfismál, ásamt verkefnum sem tengjast þjónustu 
við viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur: Almenn þekking á bókhaldi, góð 
enskukunnátta og reynsla af NAV bókhaldskerfi er æskileg. Lögð 
er áhersla á sjálfstæði, skipulagningu og nákvæmni í vinnubrögðum. 
Um hálfsdagsstarf er að ræða fyrst um sinn. 

LS Retail þróar og selur hugbúnaðarlausnir fyrir verslanir og veitingastaði um allan heim, auk þess að veita 

ráðgjöf og þjónustu. Vegna aukinna umsvifa og góðrar verkefnastöðu leitum við nú að traustu og heiðarlegu 

afburðafólki til starfa á eftirfarandi sviðum:

LS Retail hugbúnaður er í fremstu röð á heimsvísu og seldur í samstarfi við 120 vottuð fyrirtæki í meira en 60 

löndum. Um 1.700 fyrirtæki nota hugbúnað LS Retail á 70.000 afgreiðslukössum í alls 33.000 verslunum. Meðal

ánægðra viðskiptavina LS Retail eru: adidas, Fríhöfnin, ÁTVR, Nova, Apple Íslandi, Laugar, Ilva, Melabúðin,

Dublin Airport Authority (DAA), Rivoli Group, aswaaq, Pizza Hut, IKEA, Hard Rock Café Þýskalandi, Bodycare

International, Eu Yang San, Sony Co. (Hong Kong), Wind (Telecom) Ítalíu, Topps Tiles, DIAL (Delhi International

Airport Limited) og Kingdom of Dreams.

Viltu starfa hjá alþjóðlegu fyrirtæki? 
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ALLT KLÁRT
FYRIR ÞÍNA
HEIMSÓKN

Fosshótel óskar eftir að ráða 
fólk til starfa við matreiðslu í 
Reykjavík í hluta- og fullt starf.

Umsókn óskast send á 
hronn@fosshotel.is
Nánari upplýsingar veitir Hrönn 
hótelstjóri í síma 562 3350

Matreiðslumenn - matráður - 
almenn eldhússtörf

Orkuveita Húsavíkur óskar eftir vélfræðingi 
eða vélaverkfræðingi til starfa

Orkuveita Húsavíkur (OH) er veitufyrirtæki sem sér um 
vinnslu og dreifingu heits og kalds vatns auk þess að 
þjónusta fráveitu frá og með árinu 2012 að telja.  OH 

byggði upp fyrstu orkustöð í heiminum sem framleiðir 
rafmagn úr jarðvarma með Kalina tækni.  Stöðin framleiðir 
ekki sem stendur en OH ásamt handhafa einkaleyfis Kalina 

tækninnar hafa sameinast um viðgerð og endurbætur á 
orkustöðinni, sem mun fara í hönd á næstu mánuðum.

Starfið felst í þátttöku viðgerðar á orkustöðinni 
auk verkefna við veitukerfi OH. 

Viðkomandi aðili þarf að sinna bakvöktum.
Starfið krefst góðrar kunnáttu í ensku.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri OH 
í síma 464 0905.

Vinsamlega sendið skriflegar umsóknir 
fyrir 20. maí með utanáskrift:

Orkuveita Húsavíkur
v/starfsumsókn

Ketilsbraut 9
640 Húsavík

EKKERERT
VENNJUJULEGT 
SJÓÓNVNVARP

Grafískur hönnuður

Sttarrfssvið
GrGG afaffísk vinna fyrrir ssjónvaarprp, , prent t ogog vefefmimiðlðlaa
GeGeeerðrðrðð a uglýsinga ogog kkynynynnninin ngngn arefnis

HæHææH fnfnfnnf isisissii kkröfur:
SjSjjálllá fsfsstææææææðð og skipulögðð vvinnnuubbrbrögöögð
ReReyynslla a úrúr ssjóónvn arpi er mimikik ll koostuuur rr enn 
þóþó eekki nanaauðuððuu syysyynnleg

ViViðkðkommanndididi þþararraa ff að hafa gott vvalaldd á á ::
PhPhototososhhop, AAfttftf ererer EE Efff ects, Illustratotor,r,
InnDeDesiigngn o g FlFlasasshhhh

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsjón með ráðningum hefur Ragna Margrét
Norðdahl hjá Skiptum . 

UmUmsæsækjendur eru beðnir um að ssenda umsókninirr á á 
raragngnamam@skipti.is

Umsóknafafrereststur er til og mmeðeð 16. maí nk.

FFFFjjööölbreyytttttt ooooggg sskeemmmmtilegt starf hjá kraftmiklu fyrirtæki

Skjárárinn sérér um um re kstkstur ur SkjkjkjjásásEins, S, SkkjásBíós, SkjásHeims og SkjásGolfs. SkjárEá innnn ogog Sk SkjárjárGololf ef eru ru áskáskrififfttarstöðvavar , Sk SkjárjárBíóBíó ve veitiitir ar aðgang 

að kvivikmyk ndum heimeima ía í st stofu ogogog SkSkSSkjárjájáááárHeieieHe murmu  er endurvarp erlendra sjónvarpsstöðva.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfi ð á vef Bændasamtakanna, 
www.bondi.is. Umsóknarfrestur er til 15. maí. Nánari upplýsingar gefur Jón Baldur Lorange, 
sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs BÍ, í síma 563-0300 eða tölvupósti: jbl@bondi.is.

Landbúnaðarforritari
Ert þú forritari sem hefur áhuga á íslenskum landbúnaði?

Bændasamtök Íslands óska eftir að ráða forritara til að vinna að hönnun og smíði næstu 
kynslóðar vefkerfa. Hjá upplýsingatæknisviði BÍ er unnið að þróun vefkerfa fyrir íslenskan 
landbúnað.

Hæfniskröfur
• Góð almenn forritunarkunnátta
• Reynsla af forritun í einhverju af eftirtöldu: Java, PHP, Python, Django, Javascript,   
   jQuery og CSS
• Reynsla af Oracle-gagnagrunni, Agile/Scrum aðferðafræði og grafískri hönnun er kostur

Í boði er spennandi starf þar sem reynir á hópvinnu, sjálfstæð vinnubrögð og getu til að 
takast á við ögrandi verkefni.

Bændasamtök Íslands - Bændahöllinni við Hagatorg - 107 Reykjavík - www.bondi.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
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Kranastjóri 
við Mjóeyrarhöfn á Reyðarfirði
Eimskip óskar eftir að ráða kranastjóra til sumarstarfa við Mjóeyrarhöfn 
á Reyðarfirði. Unnið er á tvískiptum vöktum. Helstu verkefni eru 
gámahífingar. 

Hæfniskröfur: 

Bifvéla- eða vélvirki 
í vélsmiðju Eimskips í Sundahöfn

hafið störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur: 

Umsjón með ráðningunum hefur    Við hvetjum áhugasama til að sækja 
ráðningu hjá Eimskip.

ERTU LAGINN VIÐ VÉLAR? 
GÓÐ ATVINNUTÆKIFÆRI HJÁ EIMSKIP

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Ölgerðin Egill Skallagrímsson óskar eftir að ráða söluráðgjafa í útibú Ölgerðarinnar á Akureyri.
Í boði er áhugavert og líflegt framtíðarstarf í góðu starfsumhverfi.

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtæki landsins á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, flytur inn, dreifir og selur matvæli og sérvöru af ýmsum toga. Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta flokks og að viðskiptavinir 

þess geti gengið að hágæða þjónustu vísri. Aðeins vörumerki sem eru eða hafa möguleika á að verða fremst í sínum flokki eru markaðssett af fyrirtækinu. Höfuðstöðvar Ölgerðarinnar eru að Grjóthálsi 7-11 en einnig 

eru starfsstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum og Ísafirði. Hjá Ölgerðinni starfa tæplega 300 starfsmenn með víðtæka reynslu og þekkingu. Gildi fyrirtækisins eru jákvæðni, áreiðanleiki, hagkvæmni og framsækni. 

Grjóthálsi 7-11     110 Reykjavík     Sími 412 80 00     Fax 412 80 01     olgerdin@olgerdin.is     www.olgerdin.is

SÖLURÁÐGJAFI

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Matreiðslumenntun æskileg
• Reynsla af sölu- og/eða markaðsmálum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfssvið:
• Sérhæfð sölustörf til veitingastaða, 

hótela og fyrirtækja
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hafþór Jörundsson, svæðisstjóri,  í síma 665-8111. 
Umsóknir óskast sendar fyrir 15. maí nk. á netfangið elisabet.einarsdottir@olgerdin.is 
eða til Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson, Grjóthálsi 7-11, 110 Reykjavík.
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Sumarstörf – framtíðarstörf
Leitað er eftir fólki í störf á heimilum fatlaðs fólks í Hafnar-
firði. Í boði er vaktavinna í mismunandi starfshlutföllum. 
Reyklaus vinnustaður. Laun samkvæmt kjarasamningi 
launanefndar við hlutaðeigandi stéttafélag. Karlar jafnt 
sem konur eru hvött til að sækja um störfin.

Helstu verkefni:
• Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs.
• Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.

Hæfniskröfur:
• Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
• Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og samviskusemi .
• Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð.
• Aldursskilyrði 20 ár.

Í boði er:
• Spennandi og lærdómsríkt starf
• Fjölbreytt verkefni

Lausar stöður á eftirtöldum heimilum:
Berjahlíð (565 4830 binna@hafnarfjordur.is)
Blikaás (555 6554 svanfridurs@hafnarfjordur.is)
Erluás (555 2181 johannae@hafnarfjordur.is)
Svöluhraun (555 3881 lindaholm@hafnarfjordur.is)
Svöluás (565 0301 birnagu@hafnarfjordur.is)

Umsóknum skal skila rafrænt fyrir 15. maí nk. til 
viðkomandi forstöðumanns sem jafnframt veitir nánari 
upplýsingar um störfin.

VERKEFNASTJÓRI 
VIÐ TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR

www.hr.is

Háskólinn í Reykjavík auglýsir eftir verkefnastjóra í tækni- og verkfræðideild.
 
Starfið felst í upplýsingagjöf, þjónustu og samskiptum við nemendur og kennara tækni- og verkfræðideildar. 
Verkefnastjóri tilheyrir skrifstofu tækni- og verkfræðideildar og ber ábyrgð á samskiptum við ákveðinn hóp 
nemenda og kennara, en starfar einnig náið með ýmsum stoðdeildum innan HR.

HÆFNISKRÖFUR

Háskólapróf (BA eða BSc)
 Mjög góð tölvukunnátta
 Öguð og skipulögð vinnubrögð
 Frumkvæði og hæfni til að forgangsraða
 Góð færni í íslensku og ensku

Umsóknir skal senda á netfangið appl@hr.is fyrir 15. maí og skulu innihalda kynningarbréf, starfsferilskrá, 
mynd og upplýsingar um umsagnaraðila. Nánari upplýsingar veitir Sigrún Þorgeirsdóttir skrifstofustjóri 
(sigrunth@hr.is).

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Tækni- og verkfræðideild HR er ein stærsta háskóladeild landsins með tæplega 1000 nemendur og um 70 
akademíska starfsmenn á mörgum sviðum verkfræði, tæknifræði, íþróttafræði og iðnfræði. Deildin útskrifar um 
2/3 þeirra sem ljúka tækninámi á háskólastigi á Íslandi. Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla 
þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Nemendur skólans eru um 3000 í fjórum deildum og starfa  
yfir 250 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

Dohop er eitt þekktasta hugbúnaðar-
fyrirtæki landsins. Sívaxandi fjöldi fólks um 
allan heim notar Dohop til að leita að flugi, 
hóteli eða bílaleigubíl og eigum viðskipti við 
flugfélög og ferðaskrifstofur á degi hverjum.

Nú leitum við að reynslubolta í 
hugbúnaðarþróun til að leiða þróun 
vefsins áfram. Við viljum einstakling með:

        hugbúnaðar 

        Javascript, HTML og CSS

Umsóknarfrestur er til 11. maí 2011. 
Fyrirspurnir og umsóknir berist til 
starf@dohop.com.

Allt um okkur: http://about.dohop.com/

Eitt laust sæti

Auglýsingasími
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Er kraftur í þér?
Við leitum að söluráðgjöfum í söluver Vodafone í hlutastarf eða fullt starf við sölu á fjarskiptaþjónustu til heimila. 
Í boði eru góð laun fyrir duglega einstaklinga.

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir Björn Guðmundsson, deildarstjóri söluvers, bjorng@vodafone.is. 
Áhugasamir eru hvattir til að leggja inn umsókn á vefinn sem fyrst!

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!

Viljum ráða dýralækni í fjölbreytt og áhugavert starf
markaðsstjóra dýraheilbrigðisdeildar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gestur Júlíusson, markaðsstjóri gestur@vistor.is s. 824 7058 og Vilborg

Gunnarsdóttir, starfsmannastjóri vilborg@vistor.is s. 824 7136. Umsóknarfrestur er til 16. maí næstkomandi.

Umsóknir og ferilskrár sendist á netfangið starf@vistor.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

og öllum verður svarað.

Helstu verkefni:

�

�

�

�

�

Ábyrgð á markaðssetningu og sölu
á dýralyfjum og fóðri fyrir gæludýr

Samskipti við birgja og viðskipta-
vini

Daglegur rekstur og áætlanagerð

Greining á markaði og sölu-
tækifærum

Eftirfylgni sölu- og markaðs-
áætlana

Hæfniskröfur:

�

�

�

�

�

Háskólapróf í dýralækningum

Menntun og/eða reynsla á sviði
viðskipta

Reynsla af samninga- og áætlanagerð

Góð samskiptahæfni

Góð tungumálakunnátta í ensku og
einu Norðurlandamáli

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði
markaðssetningar á lyfjum, heilsu-
vörum og dýraheilbrigðisvörum á
Íslandi. Við erum samstarfsaðili

fjölmargra alþjóðlegra lyfjafyrirtækja
og veitum þeim þjónustu við

skráningar og sölu- og markaðsmál,
auk þess að hafa milligöngu um

innflutnings- og dreifingarstarfsemi.
Gildi Vistor eru áreiðanleiki,
hreinskiptni og framsækni!

Við leitum að hressum
dýralækni

Vantar suðumenn í smiðju 
á höfuðborgarsvæðinu. 

 Upplýsingar í síma 891 8380 og 893 5990

FÉLAGSRÁÐGJAFI
Félagsráðgjafi óskast til starfa við félagsþjónustu 
Borgarbyggðar. 

Helstu verkefni: félagsleg ráðgjöf, barnavernd, 
þjónusta við fatlaða, fyrirbyggjandi starf. 

Við leitum að einstaklingi
• með starfsréttindi í  félagsráðgjöf
• sem er tilbúinn til að taka frumkvæði 
• sem getur sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum
• sem býr yfir lipurð í mannlegum samskiptum

Borgarbyggð býður upp á
• fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• svigrúm til nýrra verkefna og vinnubragða
• fjölskylduvænan vinnustað

Launakjör eru skv. kjarasamningi Félagsráðgjafafélags 
Íslands og launanefndar sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 21. maí nk. 
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Hjördís Hjartardóttir 
félagsmálastjóri í s: 4337100, netfang:
hjordis@borgarbyggd.is.

Lærður þjónn
með meistarabréf óskar eftir 
framtíðarstarfi/sumarstarfi.
Upplýsingar í sím 841 8209
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Við leitum eftir starfsmönnum á starfsstöðvar okkar 
í Kópavogi og á Grundartanga.

Hamar ehf er framsækið málmiðnaðarfyrirtæki með 
aðsetur á Kópavogi,  Grundartanga, Akureyri, Eskifirði 
og Þórshöfn.  Eitt af okkar fremstu markmiðum eru að 
hafa góðan starfsanda á vinnustað og skila faglegum 
vinnubrögðum. 
Starfið felst annarsvegar  í verkstæðisvinnu þar sem 
fram fara viðgerðir og/eða framleiðsla og hinsvegar  
þjónusta á athafnarsvæði viðskiptavina fyrirtækisins 
þar sem starfsmaðurinn er í beinum samskiptum við 
viðskiptavini.

Menntun og Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í vélvirkjun/stálsmíði eða sambærilega  
 menntun.
• Heiðarleiki og metnaður.
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt hugarfar.
• Frumkvæði, dugnaður og áhugi.
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Samkeppnishæf laun í boði.
Fullum trúnaði heitið.
Frábær vinnustaður skemmtilegt fólk

Upplýsingar í síma 660-3613
Umsóknir sendiist á siggil@hamar.is

Starfsmaður á 
vélaverkstæði

 

Yfirmaður þjónustuvers
Norðurorka hf. óskar eftir að ráða þjónustustjóra til að 
veita þjónustuveri fyrirtækisins forstöðu. Þjónustuver 
er ný þjónustueining sem sinnir almennri viðskipta-
þjónustu og tæknilegri ráðgjöf.

Starfið felur í sér:
• skipulag þjónustunnar
• vinnuskipulag starfsmanna þjónustuvers
• sölu og kynningarmál í samráði við stjórnendur
• ábyrgð á reikningagerð og innheimtum
• samskipti við viðskiptavini, verktaka og hönnuði

Menntunar og hæfniskröfur:
• rekstarfræði eða sambærilega framhaldsmenntun  
 sem nýtist í starfi
• gerð er krafa um leiðtogahæfni og ríka þjónustulund
• skipulögð og öguð vinnubrögð
• stjórnunarreynsla æskileg

Starfið heyrir undir sviðsstjóra fjármálasviðs.

Umsóknir skulu sendar til starfsmannastjóra, 
Guðrúnar Harðardóttur gbh@no.is sem veitir einnig 
nánari upplýsingar um starfið. 
Umsóknarfrestur er til 15. maí nk.

Norðurorka hf.  - www.no.is  - Sími 460-1300

Fimleikaþjálfari óskast

Fimleikadeild Gróttu óskar eftir að 
ráða þjálfara til starfa.

Hæfniskröfur: 
Menntun eða reynsla á sviði fimleikaþjálfunar 
er skilyrði.

Reynsla og hæfni í mannlegum samskiptum.

Frumkvæðishugsun, skipulögð og sjálfstæð 
vinnubrögð.

Umsóknir ásamt ferilskrá 
óskast sendar á 
fimleikar@grottasport.is
fyrir 20. maí nk.

Project Manager
Nordic eMarketing is searching for a highly motivated, 
multilingual individual in the online marketing field. The 
position includes managing foreign multinational clients, 
communications with clients and multinational vendors, as 
well as managing complex projects with a dedicated team.

Nordic eMarketing is an online marketing agency working 
with clients in Iceland, USA, UK, Norway and other countries. 
The company has worked with Fujitsu, The National Football 
League (NFL), Tesco Pharmaceuticals and many others, as part 
of their search marketing and brand awareness efforts.

Requirements:
·         Multilingual (English and Scandinavian language required)

·         Knowledge/experience in online marketing/project
          management recommended
·         Education in marketing recommended
·         Communication skills highly valued
·         Able to work well in a group and be organised

For further enquiries, please contact Hreggvidur Magnusson
on 860-9501/540-950 or by email: hsm@nem.is 
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STARFSUMHVERFI
Starf sölufulltrúa á Neytendavörusviði er í senn 
spennandi og fjölbreytt.  Á sviðinu starfar átta manna 
samstilltur hópur með mikinn metnað til að ná árangri 
og vilja til að leggja sig fram við að veita viðskiptavinum 
fyrsta flokks þjónustu. Meðal stærstu vörumerkja 
innan Neytendavörusviðs  eru HiPP, SMA, Natracare, 
Hawaiian Tropic, Neostrata, BioMega, Tony&Guy, Vivag, 
Hafkalk, Purity Herbs og Imedeen ásamt fjölda 
annarra áhugaverðra merkja. Lögð er áhersla á að 
bjóða heilsutengdar vörur, sem margar eru unnar úr 
lífrænum efnum.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 13 MAÍ 2011
Við hvetjum bæði konur og karla að leggja inn 
starfsumsókn. Nánari upplýsingar gefur Þuríður Hrund 
Hjartardóttir, framkvæmdastjóri Neytendavörusviðs
Umsóknir og fyrirspurnir skal senda á netfangið 
thuridur@icepharma.is

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum. Hjá 
fyrirtækinu starfa um 80 manns með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum. Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður 
sem leggur áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

  sölufulltrúum á Neytendavörusvið 

Icepharma leitar eftir

HELSTU VERKEFNI:
°Sala og þjónusta við viðskiptavini
°Heimsóknir til viðskiptavina
°Utanumhald pantana
°Áfylling vara í hillur
°Kynningar á vöruvali og virkni til viðskiptavina.

KRÖFUR UM HÆFNI:
°Metnaður og frumkvæði í starfi
°Rík þjónustulund og jákvæðni
°Leikni í mannlegum samskiptum
°Öguð vinnubrögð
°

°Þekking á vörum sviðsins kostur
°

Neytendavörusvið Icepharma  leitar eftir tveimur duglegum, drífandi og reglusömum einstaklingum í störf sölufulltrúa.  
Tvö stöðugildi eru í boði, annars vegar sölufulltrúi fyrir apótek og hins vegar sölufulltrúi fyrir matvöruverslanir. 
Um er að ræða 100% störf.
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Sérfræðingur í
  tæknimálum ökutækja

Umferðarstofa
www.us.is
Borgartúni 30 – 105 Reykjavík
Sími: 580-2000 – Fax: 580-2001
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Starfið
Starfið felst einkum í mótun laga og reglna um tæknileg málefni, innleiðingu EES gerða, eftirliti 
með skoðun og skráningu ökutækja, umsjón með skoðunarhandbók og tæknilegum samskiptum 
við skoðunarstofur. Starfið er fjölbreytt og krefjandi og hentar einstaklingi sem hefur áhuga og 
þekkingu á bíltæknimálum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólapróf á sviði verkfræði, tæknifræði eða sambærilegu.
 Hefur gott vald á ensku og  norðurlandamáli.
 Starfsreynsla á sviði bíltæknifræða góður kostur.
 Hæfileiki til að skrifa íslenskan texta og þróa hentugt verklag.
 Leitað er að einstaklingi sem er úrræðagóður, skipulagður og ábyrgur.

Umsóknarfrestur er til 23. maí 2011.

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
 Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni www.us.is/page/atvinnuumsokn
 Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- og 
 gæðasviðs, olof@us.is 
 Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
                             Umferðarstofa
                             Bt. Ólafar Friðriksdóttur
           Borgartúni 30
                             105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, forstjóri Umferðarstofu. 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 stofnunarinnar: www.us.is.

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.
Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á heimasíðu stofnunarinnar: www.us.is.

Aðstoðarkona óskast
sumarvinna og hlutastarf næsta vetur

Óskað er eftir aðstoðarkonu í sumar og næsta vetur í 
teymi til að starfa með 17 ára duglegri og skemmtilegri, 
fatlaðri stúlku sem býr í eigin íbúð á heimili foreldra 
sinna.  Vinnutími er sveigjanlegur en um er að ræða 
vinnu seinnipart dags, kvöld-, nætur- og helgarvinnu og 
einhverja dagvinnu, Starfshlutfall getur verið 50-100%. 

Leitað er að stúlku sem er sjálfstæð, jákvæð, ábyrg, 
sveigjanleg og hefur frumkvæði. Reynsla er æskileg en 
ekki skilyrði. Starfið byggir á hugmyndafræðinni um 
sjálfstætt líf sjá, www.npa.is. 

Nánari upplýsingar veitir Heiða Björk Ingvarsdóttir, sími 
772 6552 og netfang hbi4@hi.is 

Embætti skólameistara við 
Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra

Laust er til umsóknar embætti skólameistara við 
Norðurlands vestra á Sauðárkróki. Í skólanum eru í 
boði margar námsleiðir í bóknámi og starfsnámi.

Starfssvið
Skólameistari veitir framhaldsskólanum forstöðu. 
Hann stjórnar daglegum rekstri og starfi skólans 
og gætir þess að skólastarfið sé í samræmi við 
lög, reglugerðir, aðalnámskrá og önnur gildandi 
fyrirmæli á hverjum tíma. Hann ber ábyrgð á gerð 
fjárhagsáætlunar og að henni sé fylgt og hefur 
frumkvæði að gerð skólanámskrár og umbótastarfi 
innan skólans.

Menntunar- og hæfniskröfur
Samkvæmt 14. gr. laga um menntun og ráðningu 
kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla 
og framhaldsskóla, nr. 87/2008, skal skólameistari 
hafa starfsheitið framhaldsskólakennari og viðbótar- 
menntun í stjórnun eða kennslureynslu á framhalds-
skólastigi.

Leitað er eftir einstaklingi með stjórnunarreynslu, 
leiðtoga- og samskiptahæfni, reynslu af stefnu-
mótunarvinnu og hæfileika til nýsköpunar. Ný lög 
um framhaldsskóla nr. 92/2008 fela framhaldsskólum 
aukna ábyrgð á skilgreiningu námsbrauta, þróun 
námsframboðs á mörkum skólastiga og fræðsluskyldu 
til 18 ára aldurs. Skólameistari gegnir mikilvægu 
hlutverki í mótun skólastarfs á grundvelli nýrra laga. 

Ráðning og kjör
Mennta- og menningarmálaráðherra skipar skóla-
meistara til fimm ára í senn að fenginni umsögn 
hlutaðeigandi skólanefndar skv. 6. gr. laga um 
framhaldsskóla, nr. 92/2008, sbr. lög um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari 
breytingum. Miðað er við að skipað verði í embættið 
frá og með 1. ágúst 2011 en æskilegt er að viðkomandi 
geti komið að undirbúningi skólastarfs fyrir skólaárið 
2011 - 2012.

Um laun skólameistara fer eftir ákvörðun kjararáðs, 
sbr. lög um kjararáð, nr. 47/2006, með síðari 
breytingum.

Umsóknir
Umsóknir með upplýsingum um starfsheiti ásamt 
ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu hafa borist mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, fyrir kl. 16:00, 
mánudaginn 30. maí 2011. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Jens Pétur Hjaltested rekstrarstjóri í 
mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 7. maí 2011.
menntamalaraduneyti.is

Á starfssvæði félagsþjónustunnar búa tæplega 8000 manns. Umhverfi er sérlega 
fjölskylduvænt. Atvinnulíf, þjónusta og menningarlíf  er  öflugt og fjölbreytt. 
Aðstæður til útivistar og íþróttaiðkunar eru með því besta og fjölbreytilegasta sem 
gerist hér á landi. Samgöngur eru góðar og öll nauðsynleg  þjónusta er á svæðinu. 
Sveitarfélögin leggja metnað sinn í góða grunnþjónustu við íbúa sína  og eru 
grunnskólar og leikskólar  framsæknir og vel búnir.

Megin viðfangsefni félagsmálastjóra: 
Fylgist með því að unnið sé í samræmi við lög og reglugerðir 
og að regluverk sveitarfélaganna sé ávallt í samræmi við þær.  

• Hefur yfirumsjón með starfi félagsráðgjafa, deildarstjóra í   
 heimaþjónustu og forstöðumanna þjónustueininga á starfs- 
 svæðinu.  
• Sér um stærri og þyngri mál sem félagsráðgjafar vísa 
 til hans.  
• Yfirumsjón með málefnum fatlaðra.
• Er tengiliður við aðra aðila og stofnanir sem fjalla um og   
 sinna velferðarmálum á svæðinu og  hefur faglegt frum  
 kvæði að stefnumörkun og áætlunargerð sem til hagsbóta   
 er fyrir íbúa svæðisins. 
• Sér um gerð fjárhagsáætlana og hefur eftirlit með 
 útgjöldum.
• Forvarnir, fræðsla og samskipti við íbúa í sveitarfélögunum.
• Önnur málefni félagsþjónustu sem upp koma á svæðinu

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun í félagsráðgjöf, eða sambærileg menntun.
• Reynsla af sambærilegum verkefnum og/eða  framhalds  
 menntun í stjórnun æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, forystu- og skipulags-
 hæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð tölvukunnátta
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttar-
félags og launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknum skal skila til Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnarbergi 
1, 815 Þorlákshöfn, merkt félagsmálastjóri 2011, fyrir föstu-
daginn 20. maí nk. 
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Örn Ólafsson bæjarstjóri í 
síma 480 3800.

Félagsmálastjóri
Sveitarfélögin, Hveragerði, Ölfus, Grímsnes- og Grafningshreppur, Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverja-
hreppur og Flóahreppur hafa stofnað með sér nýtt þjónustusvæði fyrir félagsþjónustu í sveitarfélögunum og óska eftir að ráða 
félagsmálastjóra.

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur áræðni og dug til að vera leiðandi í uppbyggingu og þróun á félagsþjónustu á svæðinu. 
Félagsmálastjóri á að vinna náið með nýrri sameiginlegri velferðarnefnd sveitarfélaganna  og mun starfið krefjast ferðalaga um 
svæðið. Staðsetning meginsstarfsstöðvar félagsþjónustunnar verður ákveðin í samráði við nýjan félagsmálastjóra og getur verið 
í Þorlákshöfn, Hveragerði eða Laugarási.
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Framkvæmdastjóri óskast
Skógræktarfélag Eyfirðinga er áhugamannafélag 
skógræktarmanna við Eyjafjörð. Félagið er elsta 
skógræktarfélag landsins, stofnað 1930.

Félagið hefur ávallt stuðlað að framgangi skógrækt-
ar í héraðinu og á þess vegum er fjöldi merkilegra 
skóga og skógarreita. Stjórn félagsins er skipuð sjö 
mönnum ásamt þremur varamönnum sem eru 
virkir í stjórnarstarfinu. Félagsmenn eru um 400.

Skógræktarfélag Eyfirðinga auglýsir nú eftir 
framkvæmdastjóra.

Starfssvið:
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri.
• Fjármálastjórn og áætlanagerð.
• Skipulag, vinna og verkstjórn í skógarreitum og  
 útivistarsvæðum félagsins.
• Umsjón með Kjarnaskógi samkvæmt gildandi  
 þjónustusamningi við Akureyrarbæ.

Menntun og hæfniskröfur:
• Menntun í skógfræði, garðyrkju eða skyldum  
 greinum ásamt reynslu af skógrækt og rekstri 
 er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður og frumkvæði í starfi.

Umsóknum skal skilað til félagsins fyrir 18. maí 
næstkomandi. Æskilegt er að nýr framkvæmdastjóri 
geti hafið störf sem fyrst.

Heimilisfang:
Skógræktarfélag Eyfirðinga
Kjarnaskógi
600 Akureyri.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Johan V. Holst 
framkvæmdastjóri í síma 893 4047

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Forstöðumaður

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða eða sambærilegt
• Reynsla í bókhaldi og uppgjörum kostur
• Góð bókhaldsþekking
• Góð tölvukunnátta
• Góðir samskiptahæfileikar
• Skipulagshæfileikar, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.isVAKTA óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að stýra uppbyggingu þessa 

nýja og framsækna félags og veita því forstöðu. 

Starfssvið:
• Umsjón með daglegum rekstri og samskipti við viðskiptavini
• Stefnumótun, markmiðasetning og gerð verkferla
• Verkefnaöflun, samningagerð og markaðssetning
• Umsjón með bókhaldi og innheimtu

VAKTA er þjónustufyrirtæki á sviði fjármála og innheimtumála. VAKTA sérhæfir sig í úthýsingu 
þess hluta fyrirtækjarekstrar sem jafnan kallar á hvað mest umstang, s.s. færslu bókhalds, 
uppgjör virðisaukaskatts, launaútreikninga, skil á staðgreiðslu skatta og launatengdum 
gjöldum. VAKTA býður einnig alhliða innheimtuþjónustu sem spannar allan innheimtuferilinn 
allt frá útgáfu reikninga til lögfræðiinnheimtu. www.vakta.is

Starfið, sem er fullt starf, felst í umsjón með umsóknum og úthlutunum úr sjóðum í umsýslu Rannís. 
Umsjón með framkvæmd og þátttöku í erlendum verkefnum á vegum Rannís. Dagleg samskipti við 
viðskiptavini stofnunarinnar. Skipulagning funda og ráðstefna sem og þátttaka í öðru kynningarstarfi 
og tilfallandi verkefnum. 

 Menntunar- og hæfniskröfur:
 ● Gerð er krafa um meistarapróf í félags- eða hugvísindum en doktorspróf er æskilegt
 ● Reynsla af rannsóknum er æskileg
 ● Reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur
 ● Metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu,
  sýna vönduð vinnubrögð og frumkvæði
 ● Góð íslenskukunnátta, færni í ensku og að minnsta kosti einu Norðurlandamáli

Upplýsingar um starfið veitir Magnús Lyngdal Magnússon, sviðsstjóri rannsókna- og vísinda. 
Sími 515 5800 eða magnus@rannis.is.

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2011.
Sjá nánari upplýsingar á www.rannis.is.

óskast til starfa
Sérfræðingur
á sviði félags- og hugvísinda

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is
www.rannis.is
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Spennandi framtíðarstarf í boði
Prentun&Pökkun auglýsir eftir reyndum starfsmanni
í prent og merkingardeild fyrirtækisins.
Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa
skipulagshæfileika, frumkvæði, ríka þjónustulund,
auk þess að geta unnið sjálfstætt og undir álagi.
Reynsla af sambærilegu starfi telst kostur.
Vinsamlegast sendið umsókn, ásamt mynd á
asgeir@prentunogpokkun.is
Öllum umsóknum verður svarað.
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www.tskoli.is

Véltækniskólinn
Tvær – þrjár stöður í faggreinum vélstjórnar
Óskað er eftir vélfræðingi með starfsreynslu sem 
vélstjóri til sjós og með kennsluréttindi

Óskað er eftir véltæknifræðingi/vélaverkfræðingi 
með kennsluréttindi.

Óskað er eftir skipatæknifræðingi með kennslu-
réttindi í 50% starf.

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson, 
skólastjóri Véltækniskólans, í síma 514 9501 og í 
tölvupósti, egud@tskoli.is

Upplýsingatækniskólinn
Tvær – þrjár stöður fagkennara á tölvubraut
Þekking og reynsla í forritun, vélbúnaði, stýri- og 
netkerfum ásamt kennsluréttindum og kennslureynslu.

Ein staða í grafískri miðlun
Krafa um meistararéttindi, kennslureynslu og kennslu-
réttindi.

Hálf staða í ljósmyndun
Krafa um meistararéttindi reynslu og kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veitir Bjargey Gígja Gísladóttir, 
skólastjóri Upplýsingatækniskólans, í síma 514 9351 og 
í tölvupósti, bgg@tskoli.is

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans og KÍ.
Umsóknarfrestur er til 13. maí. Umsóknir sendist á bg@tskoli.is. (ath. þessi auglýsing gildir í 6 mánuði)

Skipstjórnarskólinn
Ein staða í faggreinum skipstjórnar 
Skipstjórnarmenntun og reynsla nauðsynleg ásamt 
kennsluréttindum.

Nánari upplýsingar veitir Vilbergur Magni Óskarsson, 
skólastjóri Skipstjórnarskólans, í síma 514 9551 og í 
tölvupósti, vmo@tskoli.is

Hönnunar- og 
handverksskólinn
Staða í faggreinum fataiðna
Meistararéttindi í kjólasaumi og/eða klæðskurði ásamt 
kennsluréttindum eru skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ágústsdóttir, skólastjóri 
Hönnunar- og handverksskólans, í síma 514 9201 og í 
tölvupósti, sa@tskoli.is

Raftækniskólinn
Ein staða í faggreinum rafiðna
Við leitum að tækni- eða verkfræðingi í rafiðngreinum 
með meistara- og kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson, 
skólastjóri Raftækniskólans, í síma 514 9251 og í 
tölvupósti, vgv@tskoli.is

Framúrskarandi kennarar
óskast vegna mikillar aðsóknar í Tækniskólann, skóla atvinnulífsins

Reykjavíkurborg

Hlutverk og ábyrgðarsvið:

Skrifstofustjóri borgarstjórnar er einn af æðstu embættismönnum 

Reykjavíkurborgar. Hann ber ábyrgð á þjónustu skrifstofunnar við 

borgarstjórn, borgarráð, forsætisnefnd og ýmsar aðrar nefndir og ráð. 

Í því felst m.a. móttaka og meðferð gagna, undirbúningur og 

framkvæmd funda, þ.m.t. ábyrgð á fundargerðum borgarstjórnar og 

ráðgjöf til borgarfulltrúa, tilkynningar um afgreiðslu mála og 

upplýsingagjöf til almennings. Skrifstofustjóri veitir nefndum og ráðum, 

sem og starfsmönnum þeirra, ýmsa ráðgjöf s.s. lögfræðilega ráðgjöf um 

fundarsköp og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Miðlæg umsjón styrkjamála 

hjá Reykjavíkurborg er á hendi skrifstofu borgarstjórnar, sem og 

umsagnir um rekstrarleyfi veitingastaða.

   Umsjón með framkvæmd almennra kosninga í Reykjavík er á verksviði 

skrifstofu borgarstjórnar. 

Borgarstjóri er yfirmaður skrifstofustjóra borgarstjórnar. Um laun og 

starfskjör skrifstofustjóra fer samkvæmt reglum um réttindi og 

skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar 

Reykjavíkurborgar.

Umsóknum skal skila til skrifstofu borgarstjóra, merkt „Umsókn um 

starf skrifstofustjóra“, eigi síðar en 1. febrúar nk.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í 

störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega 

samfélag sem borgin er.

Upplýsingar um starfið veita Gunnar Eydal, fráfarandi skrifstofustjóri 

borgarstjórnar, og Hallur Páll Jónsson, mannauðsstjóri 

Reykjavíkurborgar.

Borgarstjórinn í Reykjavík

Dagur B. Eggertsson

Skrifstofustjóri borgarstjórnar

Símaver Reykjavíkurborgar  411 11 11, atvinnuauglýsingar má einnig 

skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Hæfniskröfur:

•  Embættispróf lögfræði. 

•  Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga.

•  Þekking á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar æskileg. 

•  Þekking og reynsla af stjórnun, stefnumótun, rekstri og mannaforráðum. 

•  Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði. 

•  Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum. 

•  Hæfni til að koma fram og tjá sig í tali og rituðu máli á íslensku, ensku 

    og einu norrænu tungumáli.

Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir stöðu skrifstofustjóra borgarstjórnar lausa til umsóknarLeikskólastjórar óskast 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskóla og móta framtíðarstefnu hans innan 
 ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsmenn.
• Stýra rekstri leikskóla á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, vinnutilhögun 
 og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf sem leikskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða 
 kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri.
• Góð tölvukunnátta.
• Lipurð og sveigjanleiki í mannlegum samskiptum

Lausar eru stöður leikskólastjóra við eftirtalda leikskóla Reykjavíkurborgar 

Umsóknum um allar stöður fylgi upplýsingar um hvernig umsækjandi uppfyllir menntunar- og hæfniskröfur, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf leikskóla-
kennara og annað er málið varðar. Stöðurnar eru lausar frá 1. júlí 2011. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. maí nk. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ vegna FL. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.
is/storf, þar sem eru nánari upplýsingar. Einnig veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólaskrifstofu, frekari upplýsingar, sími 411 1111, netfang: 
stjornendastodur.leikskolar@reykjavik.is

Leikskólasvið

Klambrar  Háteigsvegi 33 

Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að 
vinna að þróun og nýjungum í leikskólastarfi og er 
tilbúinn að taka þátt í samstarfi við aðra leikskóla 
sem starfa eftir sömu hugmyndafræði.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um 
framtíðarsýn á starf í leikskólanum og hugmyndir 
um frekari samvinnu við samstarfsleikskólana.

Hólaborg  Suðurhólum 21 
og

Ösp Iðufelli 16 

Leitað er að einstaklingum sem hafa áhuga á að 
vinna að þróun og nýjungum í leikskólastarfi og 
eru tilbúnir að taka þátt í þverfaglegu samstarfi um 
bætt lærdómsumhverfi barna í Efra-Breiðholti.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um 
framtíðarsýn á starfið í leikskólanum og leiðir til 
að auka samstarf milli leikskóla og grunnskóla í 
hverfinu. 

Kvistaborg  Kvistalandi 26 

Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að 
vinna að þróun og nýjungum í skólastarfi og er 
tilbúinn að taka þátt í stefnumótun og samþætt-
ingu skóla- og frístundastarfs en gert er ráð fyrir 
að leikskólinn Kvistaborg sameinist Fossvogsskóla 
og frístundaheimilinu Neðstalandi á árinu 2013. 
Staðan er laus til tveggja ára.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um 
framtíðarsýn á þróun og samþættingu starfs í 
leikskóla, grunnskóla og frístundaheimili. 
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Laust er til umsóknar starf 
sérfræðings á mannauðssviði Tollstjóra.

Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks 
sem hefur það að markmiði að veita góða og skil-
virka þjónustu og standa vörð um hagsmuni almen-
nings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun 
starfsmanna, heilsueflingu og góðan aðbúnað.

Starfssvið:
• Ráðgjöf og upplýsingagjöf til stjórnenda og starfs 
 manna varðandi starfsmannamál.
• Umsjón með ráðningarferli, auglýsingum, 
 umsóknum og svarbréfum.
• Umsjón og gerð ráðningarsamninga, setningar- 
 og skipunarbréfa.
• Umsjón og utanumhald starfsmannasamtala.
• Umsjón með gerð og samhæfðu útliti starfs-
 lýsinga.
• Umsjón með uppfærslu á starfsmannaskrám 
 starfsmanna.
• Umsjón með varðveislu gagna í starfsmanna-
 möppum starfsmanna.
• Þátttaka og stjórnun vinnuhópa, þróunar- og 
 átaksverkefnum.
• Umsjón með einkennisfatnaði embættisins.
• Söfnun og viðhald tölfræðilegra upplýsinga.
• Leysir launafulltrúa af í fjarveru hans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistaragráða í mannauðsstjórnun eða 
 sambærileg menntun.
• Reynsla af mannauðsstjórnun æskileg.
• Mjög góð íslenskukunnátta.
• Góð vélritunar- og tölvukunnátta (windows 
 umhverfi: word, excel, power point, access).
• Leiðtoga- og stjórnunarhæfni, þ.m.t. færni í  
 mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
• Færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti.
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í vinnu  
 brögðum.
• Kurteisi, þjónustulund, nákvæmni, talnaglöggur 
 og samviskusamur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Unnur Ýr Kristjánsdóttir, forstöðumaður 
mannauðssviðs, í síma 560 0300.

Umsóknarfrestur er til 22. maí nk. 
Umsókn merkt „Sérfræðingur mannauðssviðs“ 
ásamt ferilskrá skal senda í gegnum tölvupóst: 
unnur.kristjansdottir@tollur.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að 
umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út.

Sölustjóri afþreyingarefnis
Vodafone óskar eftir að ráða drífandi, framsækinn og hugmyndaríkan 
einstakling í starf sölustjóra afþreyingarefnis. Í boði er nýtt, krefjandi og 
ábyrgðarmikið starf hjá öflugu fyrirtæki. Starfið krefst leiðtogahæfileika, 
frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða.

Ábyrgðarsvið:

Hæfnis- og menntunarkröfur:

Nánari upplýsingar veitir Sonja M. Scott, starfsmannastjóri, 
sonjas@vodafone.is. Áhugasamir eru hvattir til að leggja inn umsókn á 
vodafone.is fyrir 18. maí 2011.

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna sem 
setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!

Poulsen er söluaðili á 
vörum fyrir málningar-
og réttingarverkstæði.
Bjóðum upp á heimsþekkt 
vörumerki á því sviði  eins 
og bílalökk frá Dupont, 
Spies Hecker, House of 
Kolor og öðrum tengdum 
vörum frá Farécla, 3M, 
DeVillbiss, Evercoat, 
Pilkington og AGC svo fátt 
eitt sé nefnt.

Poulsen hefur þjónustað 
viðskiptavini sína í yfir 
100 ár.

Poulsen - Skeifan 2 - 108 Reykjavík
Sími: 530 5900 - poulsen@poulsen.is

Sölumaður
Starfslýsing
-sala og þjónusta við viðskiptavini
-tilboðsgerð og ráðgjöf

Hæfniskröfur
-þekking á bílamálun æskileg
-frumkvæði
-öguð vinnubrögð
-jákvæðni, metnaður
-lipurð í mannlegum samskiptum 

Upplýsingar
um starfið veitir Gunnar Einarsson
í síma 530 5900 gunnar@poulsen.is
umsóknir sendist á 
gunnar@poulsen.is  magnus@poulsen.is 

Umsóknir þurfa að berast fyrir 16 maí 2011

Starfsmaður óskast
Nýtt hótel í Reykjavík vantar starfsfólk 
í eftirfarandi stöður.

Gestamóttaka (Vaktavinna)
Vinnutíminn er frá 19:30 – 07:30

Hæfniskröfur 
• Almenn tölvukunnátta 
• Íslenska, enska og helst eitt norðurlandamál 
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfskraftur við morgunverð
Vinnutíminn er frá 07:00 – 12:00

Hæfniskröfur 
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagður og stundvís

Starfskraftur við þrif
Um er að ræða vaktavinnu

Hæfniskröfur 
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagður og stundvís

Umsóknir skulu sendast Sigurði á netfangið 
sigurdur@hotelklettur.is og veitir hann nánari 
upplýsingar í síma 864 3122.

sími: 511 1144
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Heilsugæslulæknir
Heilsugæslan í Salahverfi auglýsir eftir sérfræðingi í 
heimilislækningum í fullt starf frá 1. september nk.
 
Heilsugæslustöðin er rekin af Salus ehf. samkvæmt 
samningi við Velferðarráðuneytið.  Sjö heimilislæknar 
starfa á stöðinni og sinna hefðbundnum heimilis-
lækningum, mæðra- og ungbarnavernd, en einnig 
skólaheilsugæslu. Læknar stöðvarinnar geta starfað 
á Læknavaktinni utan dagvinnutíma. Sveigjanlegt 
starfs- og launafyrirkomulag eftir samkomulagi.
Umsóknarfrestur til 25. maí  nk.

Upplýsingar um starfið veita læknarnir Böðvar Örn 
Sigurjónsson og Haukur Valdimarsson í síma 
590 3900 eða á netfangið salus@salus.is

Umsóknir sendist 
Böðvari Erni Sigurjónssyni, yfirlækni
Heilsugæslunni Salahverfi, 
Salavegi 2, 
201 Kópavogi

Helstu verkefni eru:
• Eftirlit með markaðsleyfishöfum 
• Eftirlit með lyfjaframleiðendum og lyfjaheildsölum   
 (GMP/GDP)
• Eftirlit með lyfsölum dýralækna
• Þátttaka í erlendu starfi
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf (M.Sc.) í lyfjafræði eða 
 sambærileg menntun
• Þekking eða reynsla í gæðamálum og GMP æskileg    
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvufærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg 
• Góð kunnátta í Norðurlandamáli æskileg

Laust starf hjá Lyfjastofnun

Staða eftirlitsmanns

Upplýsingar um starfið veitir Haraldur Sigurjónsson, sviðsstjóri eftirlitssviðs, í síma 520 2100 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Umsóknir um starfið óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum, til Lyfjastofnunar merkt: 
Starfsumsókn - staða eftirlitsmanns.

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknareyðublað ásamt nánari upplýsingum um Lyfjastofnun má finna á vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is

www.lyfja.is

Atvinnutækifæri hjá Lyfju

Lyfjatæknir - Starfið felst m.a. í lyfjapökkun, 

aðstoða lyfjafræðing í receptur, m.a. við 

frágang og afgreiðslu lyfja, afgreiðslu á 

kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, 

afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um 

val og notkun þeirra auk sölu og ráðgjafar til 

viðskiptavina við val á öðrum vörum í 

verslun. Um hlutastarf er að ræða.

Nánari upplýsingar veitir Jónas Þ. Birgisson 

lyfsali í síma 456-3009 eða jonas@lyfja.is

Lyfjatæknir - Starfið felst m.a. í lyfjapökkun, 

aðstoða lyfjafræðing í receptur, m.a. við 

frágang og afgreiðslu lyfja, afgreiðslu á kassa, 

afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á 

lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun 

þeirra auk sölu og ráðgjafar til viðskiptavina 

við val á öðrum vörum í verslun. Um hluta- 

starf er að ræða.

Sala- og afgreiðsla - Við leitum að 

sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni 

með ríka þjónustulund í hlutastarf við sölu 

og afgreiðslu. Starfið felst í ráðgjöf til 

viðskiptavina um val á vörum, afgreiðslu á 

kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, 

afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um 

val og notkun þeirra.

Nánari upplýsingar veitir Elín Kristjánsdóttir 

lyfsali í síma 565-1321 eða elin@lyfja.is

Starfs- og ábyrgðarsvið: Lyfjafræðingur

annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem 

hann veitir viðskiptavinum og starfsfólki 

faglega ráðgjöf. 

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og 

gilt starfsleyfi. 

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og 

hæfni í mannlegum samskiptum. 

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð 

vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson 

starfsmannastjóri í síma 530-3800 eða 

hallur@lyfja.isSjúkraliði - Í starfinu felst m.a. 

heilsufarsmælingar og ráðgjöf, umsjón með 

lager hjúkrunarvara og fleiri verkefni. 

Vinnutíminn er frá 08:00 til 13:00 fjóra daga 

í viku og 13:00-18:00 einn dag í viku.

Nánari upplýsingar veitir Svavar Jóhannesson 

lyfsali í síma 564-5600 eða svavar@lyfja.is
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Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðarfullu 

starfsfólki sem hefur áhuga á 

að ganga til liðs við framsækið 

og spennandi fyrirtæki.

Ísafjörður – Lyfjatæknir

Smáratorg – Sjúkraliði

Egilsstaðir – LyfjafræðingurGarðatorg– Lyfjatæknir 
og sölu- og afgreiðslufólk

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.

- Lifið heil

Óskum eftir vönum rafvirkjum á Höfuðborgarsvæðinu
Næg spennandi verkefni framundan

Umsóknir ásamt helstu upplýsingum sendist á helgi@rafholt.is

Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir.
Boðið er upp á mjög góða aðstöðu fyrir starfsmenn.
Öflugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu.

www.rafholt.is 
517 7600

Auglýsingasími
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sími: 511 1144

Bifvélavirkjar
Skoðunarmaður ökutækja

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til 
starfa sem fyrst við skoðun ökutækja á höfuðborgar-
svæðinu.

Til greina kemur sumarstarf og/eða framtíðarstarf 
með fastráðningu eftir 3 mánaða reynslutíma.

Umsóknarfrestur er til 20. maí. Umsóknir berist til 
Árna Stefánssonar þjónustustjóra. arni@adalskodun.
is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál 
og öllum umsóknum verður svarað að loknum um-
sóknarfresti.

Nánari upplýsingar veita: Árni Stefánsson þjónu-
stustjóri S 6963355 og Hörður Harðarson fagstjóri 
S. 6963369.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á 
ökutækjasviði og starfrækir í dag þrjár skoðunarstöð-
var á höfuðborgarsvæðinu.

Evrópuvefurinn

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 111247

Tvö störf við Evrópuvefinn – upplýsingaveitu 
um ESB og Evrópumál.

Vísindavefurinn og Alþingi hafa gert með sér 
samning um svonefndan Evrópuvef sem er 
ætlað að veita málefnalegar og óhlutdrægar 
upplýsingar um Evrópusambandið og 
Evrópumál. Miðað er við að vefurinn verði 
opnaður 23. júní og samningurinn nær að svo 
stöddu til næstu áramóta.

Auglýst er eftir tveimur starfsmönnum við 
Evrópuvefinn. Hlutverk þeirra verður að semja 
svör við aðsendum spurningum, afla svara frá 
öðrum höfundum, lesa yfir svör annarra fyrir 
birtingu og sjá um ýmiss konar frágang við 
birtingu með hjálp hugbúnaðar Vísindavefsins.

Starfsmennirnir þurfa að hafa staðgóða 
fræðilega menntun, sem svarar að minnsta 
kosti grunnnámi í háskóla, helst á fræða-
sviðum sem nýtast í starfinu, svo sem stjórn-
málafræði, hagfræði, lögfræði eða sagnfræði.
Þeir þurfa að hafa góð tök á íslensku, geta tjáð 
sig skýrt í rituðu máli um tiltölulega flókin mál 
og eiga gott með samstarf og samskipti við 
aðra, svo sem annað starfsfólk vefsins og 
höfunda. Fjölbreytt reynsla af tölvunotkun er 
einnig æskileg. 

Umsóknarfrestur er til 23. maí nk. 

Upplýsingar um starfið veitir Jón Gunnar 
Þorsteinsson, ritstjóri Vísindavefsins, 
sími 525 4765, jongth@hi.is.

-

Secora leitar eftir verkefnisstjórum og byggingarstjórum
Verkefnisstjóri hefur heildar ábyrgð á framkvæmd, fjármálum, þróun og gæðum verkefnisins. 
Byggingarstjóri skipuleggur og stjórnar verkefnum á markaðssvæðinu ásamt verkefnisstjóra. 

Verkefni: 

Hæfni verkefnisstjóra: 

Hæfni byggingarstjóra: 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Við bjóðum upp á: 
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Kennarar óskast til starfa 
haustið 2011

// Íslenska 50% starf

// Upplýsingatækni og umsjón 
með tölvukerfi skólans 100% starf

Skólinn er búinn Apple tölvum og leggur áherslu á notkun 
upplýsingatækni í skólastarfinu og opinn hugbúnað. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu hafa borist Lilju S. Ólafsdóttur, skólameistara, 
Borgarbraut 54, 310 Borgarnes, eða á netfangið:
lilja@menntaborg.is fyrir laugardaginn 21. maí 2011.  
Laun skv. kjarasamningi KÍ og Menntaskóla Borgar-
fjarðar.

Ráðið verður í stöðurnar frá og með 1. ágúst 
2011.

Nánari upplýsingar veitir Lilja S. Ólafsdóttir, skóla-
meistari í síma 433 7700.

Rafvirkjar
Rafmiðlun hf óskar eftir að ráða drífandi og 

metnaðarfulla rafvirkja með reynslu til starfa. 

Um er að ræða vinnu við verkefni á vegum 
fyrirtækisins hérlendis sem erlendis. 

Viðkomandi verða að geta hafið störf fljótlega. 

Hægt er að fylla út starfsumsókn á heimasíðu 
Rafmiðlunar www.rafmidlun.is

Te & Kaffi óskar eftir liðsstyrk

Starfsmaður á þjónustuborð –  hlutastarf

Starfslýsing: 
• Vinnutími frá kl.12.30-17.00.
• Símsvörun, reikningagerð og almenn 
 afgreiðslustörf á þjónustuborði.
• Umsjón með kaffistofu.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af skrifstofustörfum.
• Reynsla af DK hugbúnaði æskileg.
• Eldri en 22 ára
• Stundvís, jákvætt hugarfar og vönduð
 vinnubrögð.

Starfsmaður á lager og framleiðslu - sumarstarf

Starfslýsing: 
• Almenn störf í kaffiframleiðslu.
• Dagleg pökkun, tiltekt og útkeyrsla á vörum
 til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af lager og/eða útkeyrslustörfum æskileg.
• Samskiptahæfni og jákvætt hugarfar.
• Eldri en 22 ára.
• Stundvís, sjálfstæði og vönduð vinnubrögð

Umsóknir sendist á gudmundur@teogkaffi.is 

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

SÉRFRÆÐINGUR Í REIKNINGSHALD
Ístak hf óskar eftir að ráða sérfræðing í reikningshald. Í starfinu felst 

vinnsla milli- og ársuppgjöra, framsetning ársreikninga, skil á gögnum til 

endurskoðanda, skýrslugerðir, innri endurskoðun, greining gagna og 

fleiri tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðimenntun á háskólastigi

• Framhaldsmenntun á sviði reikningshalds- og endurskoðunar er kostur

• Reynsla af uppgjörsvinnu

• Mjög góð tölvukunnátta

• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Skipulagshæfileikar

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 22. maí næstkomandi.

Trésmiðir 
óskast
Eykt óskar eftir trésmiðum til starfa 
hjá fyrirtækinu við tímabundin verkefni.

Tekið er við umsóknum með upplýsingum um 
starfsreynslu og menntun á skrifstofu Eyktar að 
Þórunnartúni þrettán (Skúlagötu 63). 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Hjólafélagið ehf. auglýsir eftir leiðsögumönnum til að starfa 
fyrir fyrirtækið í sumar við leiðsögn á hjólum í Reykjavík og 
nágrenni. 

Hæfniskröfur:

Leiðsögumaður á hjóli
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Starfslýsing: 

- Heimsókn til fyrirtækja

- Sala á auglýsingavörum

- Öflun nýrra viðskiptavina

- Árangurstengd laun

Hæfniskröfur

- Reynsla af sölu-

   mennsku æskileg

- Metnaður & dugnaður

- Sjálfstæð vinnubrögð

- Reglusemi 

LOGO auglýsingavörur 
Borgartún 33 - 105 Reykjavík  - www.logo.is

SÖLUMAÐUR

- Umsókn sendist á ragnar@logo.is
- Umsóknarfrestur er til 16.05.2011 

LOGO er auglýsinga-

vörufyrirtæki sem 

býður upp á vörur frá 

þekktum framleið-

endum BIC Graphic, 

Norwood, Jung og 

Ballograf, sem bjóða 

upp breytt og gott 

úrval af gæða 

auglýsingavörum til 

fyrirtækja og 

stofnanna

Tækifæri fyrir góðan hársnyrti
á vinsælli stofu í Hafnarfirði

Vandvirkum og glaðlyndum hársnyrti gefst nú tækifæri til að 
nýta sér stól sem er laus á einni vinsælustu hársnyrtistofu Haf-

narfjarðar á besta stað í bænum. Nánar tiltekið á Hársnyrtistofu 
Halla rakara, við Strandgötu 32 í næsta nágrenni við verslunar-

miðstöðina Fjörð. Mikill fjöldi tryggra viðskiptavina eftir að 
stofan hefur verið starfandi í bænum í rúmlega 30 ár.

Nánari upplýsingar veitir Halli í síma 695 3159.

Háskólamenntun á sviði mannauðsstjórnunar, góðir samskiptaeiginleikar  og reynsla í
ofangreindum þáttum skilyrði.

Umsóknir berist til Berglindar Hreiðarsdóttur mannauðsstjóra,
berglind@worldclass.is

Skilafrestur umsókna er til 20. maí 2011.
Einnig er hægt að fyllla út umsókn á heimasíðu okkar www.worldclass.is

World Class auglýsir eftir mannauðsstjóra í 
fullt starf frá 1. september 2011 - 1. janúar 2013

Mannauðsstjóri hefur yfirumsjón með mannauðsmálum fyrirtækisins
í umboði forstjóra og meðal verkefna hans má nefna eftirfarandi:

MANNAUÐSSTJÓRI
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Nánari upplýsingar á www.sinnum.is

Jákvæð og 
sveigjanleg 
heimaþjónusta

Sinnum leitar að jákvæðum og sveigjan-
legum starfsmönnum í heimaþjónustu á 
Seltjarnarnesi/Vesturbæ/Grafarholti og 
Grafarvogi:

Aðallega er um að ræða helgar- og kvöldvinnu, 
stuttar vaktir sem geta hentað vel sem auka-
vinna. Starfsmenn þurfa að hafa bíl til umráða 
og geta hafið störf sem allra fyrst.

Almennir starfsmenn í aukavinnu, í heimaþjónustu 
og í vaktavinnu á Sjúkrahótelinu í Ármúla við þrif á 
herbergjum og framreiðslu matar.
Félagsliði í fullt starf.
Þroskaþjálfi í fast starf, m.a. verkefnastjórnun.
Sjúkraþjálfari eða iðjuþjálfi í fullt starf eða 
hlutastarf.
Hjúkrunarfræðingur í vaktavinnu – hlutastarf.

sinnu m
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Flugþjónustan ehf er að ráða í 
eftirfarandi stöðu:
Flugafgreiðslumenn á Keflavíkurflugvöll

Helstu verkefni: 
•  Hleðsla og afhleðsla flugvéla 
•  Stjórnun tækjabúnaðar 
•  Almenn flugafgreiðslustörf 

Hæfniskröfur: 
•  Vinnuvélaréttindi æskileg 
•  Frumkvæði í starfi og samskiptahæfileikar 
•  Stundvísi og áreiðanleiki 
  
Umsóknarfrestur er til 13. maí 2011. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf 
sem fyrst. 
Umsóknir og beiðnir um frekari upplýsingar óskast
sendar á netfangið starf@birk.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.

Gagnagrunns-
sérfræðingur
Helstu verkefni
Veðurstofa Íslands leitar að 
gagnagrunnssérfræðingum. 
Verkefni viðkomandi eru m.a. 
samræming, uppbygging, 
viðhald og þróun gagnagrunna.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist 
í starfi s.s. tölvunarfræði eða 
önnur tæknimenntun.
Farsæl reynsla af rekstri og 
viðhaldi gagnagrunna.
Færni í mannlegum 
samskiptum.
Frumkvæði  og sjálfstæði 
í starfi.

Upplýsingatæknihópur sér um rekstur tölvukerfa Veðurstofunnar 
og þróun hugbúnaðar til þjónustu á vettvangi upplýsingatækni auk 
þess að bera ábyrgð á tölvugögnum. Við upplýsingatækniþjónustu 
starfa um 15 manns.

Nánari upplýsingar um starfið á upplýsingatæknisviði veita:

Vigfús Gíslason Borgar Ævar Axelsson
yfirverkefnisstjóri mannauðsstjóri
upplýsingatækni borgar@vedur.is
gislason@vedur.is

www.vedur.is 522 60 00

Hlutverk Fjármála- og rekstrarsviðs er að gæta þess að 
fjárhagsáætlun og ársreikningur séu í samræmi við lög. Sviðið 
annast öflun og varðveislu fjármála- og rekstrarupplýsinga, 
greiningu þeirra og miðlun. Sviðið sér um rekstur upplýsingakerfa 
Veðurstofunnar og leggur til sérfræðiþekkingu og þjónustu á 
vettvangi upplýsingatækni.

Laun fara eftir kjarasamningi ríkisins og viðeigandi stéttarfélagi. 

Umsóknarfrestur allra starfa eru til og með 22. maí 2011.

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum 
skulu berast Borgari Ævari Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 
Reykjavík eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is,
merkt  viðeigandi starfi.

Yfirverkefnastjóri 
reikningshalds

Sérfræðingur í
reikningshaldi

Helstu verkefni
Yfirverkefnastjóri reiknings-
halds ber ábyrgð á áreiðanleika 
fjárhagsupplýsinga og hefur 
umsjón með kostnaðar-
greiningu og greiningu lykil-
talna úr rekstri. Hann stýrir, 
skipuleggur og samræmir 
verkefnin auk þess að sinna 
skýrslugjöf og áætlanagerð.  
Starfsmaður ber einnig 
ábyrgð á uppgjörsvinnu, 
virðisaukaskattsuppgjöri 
og viðskiptum á milli sviða 
stofnunarinnar.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði.
Reynsla og færni í 
reikningshaldi og 
uppgjörsvinnu skilyrði.
Reynsla af verkbókhaldi og 
kostnaðargreiningu kostur.
Þekking á Oracle 
bókhaldskerfi kostur.
Hæfni í mannlegum 
samskiptum og teymisvinnu.
Góð færni í excel.
Geta til að stýra verkefnum.
Sjálfstæði, frumkvæði, 
nákvæmni, skipulögð 
vinnubrögð og metnaður til 
að ná árangri í starfi.

Helstu verkefni
Helstu verkefni reikningshalds 
eru fjárhagsbókhald, 
reikningagerð, launabókhald, 
eignakerfi, verkefnabókhald 
og kostnaðarbókhald. Leitað 
er að tveimur einstaklingum 
sem munu í sameiningu sinna 
gerð reikninga sem byggja 
á samningum og vinnusölu 
samkvæmt verkbókhaldi, 
útreikningi launa, skráningu 
í eignakerfi, kostnaðar-
greiningu, skýrslugerð og 
upplýsingagjöf til annarra 
sviða stofnunarinnar.

Menntun og hæfniskröfur
Reynsla og færni í bókhaldi 
skilyrði.
Reynsla í útreikningi launa 
kostur.
Háskólapróf í viðskiptafræði 
kostur.
Reynsla af verkbókhaldi og 
kostnaðargreiningu kostur.
Kunnátta í Oracle 
bókhaldskerfi æskileg.
Hæfni í mannlegum 
samskiptum og teymisvinnu.
Sjálfstæði, frumkvæði, 
nákvæmni, skipulögð 
vinnubrögð og metnaður til 
að ná árangri í starfi.

Reikningshald hefur umsjón með bókhaldi, uppgjöri og fjárhags-
skýrslugjöf Veðurstofunnar. Sérstök áhersla er lögð á verkbókhald 
og kostnaðarútreikninga. Í reikningshaldi starfa fimm manns.

Nánari upplýsingar um störfin í reikningshaldi veita:

Hafdís Karlsdóttir Borgar Ævar Axelsson
framkvæmdastjóri mannauðsstjóri
fjármála- og rekstrarsviðs borgar@vedur.is
hafdis@vedur.is

Hjólafélagið ehf. auglýsir eftir leiðsögumönnum til að starfa 
fyrir fyrirtækið í sumar við leiðsögn á hjólum í Reykjavík og 
nágrenni. 

Hæfniskröfur:

Leiðsögumaður á hjóli Stofnun ársins 
     leitar eftir forritara

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

Starfið
Vegna aukinna verkefna við nýsköpun kerfa leitar Umferðarstofa að forritara í vinnu við nýsköpun 
og brautryðjandi hugbúnaðarlausnir. Í boði er fyrirmyndar vinnustaður, góður félagsskapur, vel búið 
starfsumhverfi með góðum tækjabúnaði, spennandi verkefni og tillitssemi gagnvart því að forritarar 
geti líka átt sér líf utan vinnu. Nýútskrifaðir jafnt sem reynsluboltar eru hvattir til að sækja um.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Þekking og áhugi á hlutbundinni forritun og aðferðafræði
 Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða góð reynsla
 Góð Java-kunnátta kostur
 Grunnþekking í JavaScript, HTML, CSS og SQL kostur

Umsóknarfrestur er til 23. maí 2011.

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
 Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni www.us.is/page/atvinnuumsokn
 Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- og 
 gæðasviðs, olof@us.is 
 Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
                             Umferðarstofa
                             Bt. Ólafar Friðriksdóttur
           Borgartúni 30
                             105 Reykjavík

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.  

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.
Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á heimasíðu stofnunarinnar: www.us.is.
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Styrkir

Tilkynningar

Fundir

Skipulag

Útboð

Menningar- og minningarsjóður kvenna 
auglýsir eftir styrkumsóknum vegna 

ársins 2011
Að þessu sinni er sjóðurinn opinn fyrir umsóknum frá einstæðum 
mæðrum sem eru í eða hyggja á nám á framhaldsskólastigi sem 
ekki veitir aðgang að láni frá LÍN.

Styrkupphæð árið 2011 eru 500 þúsund og áskilur stjórn sjóðsins 
sér rétt til að ákveða fjölda styrkþega. Styrkur verður greiddur út 
þegar staðfesting á skólavist liggur fyrir. 

Með umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn: 
• Staðfesting um skólavist og námsframvindu ef nám er hafið.
• Skattaskýrsla vegna tekna árið 2010
• Upplýsingar um aðra styrki vegna námsins ef um þá er að ræða
• Tekjuáætlun ársins 2011

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar má nálgast á skrifstofu 
Kvenréttindafélags Íslands og heimasíðu: www.krfi.is. 

Umsóknarfrestur er til 25. maí nk. Umsóknum skal skilað til 
Menningar- og minningarsjóðs kvenna, Hallveigarstöðum við 
Túngötu 14, 101 Reykjavík. Tilkynnt verður um styrkþega á kven-
réttindadaginn 19. júní. 

Landstólpinn - árleg viðurkenning 
Byggðastofnunar

Ársfundur Byggðastofnunar verður haldinn í Vestmanna-
eyjum miðvikudaginn 25. maí nk. Á fundinum verður 
í fyrsta sinn veitt viðurkenning Byggðastofnunar undir 
heitinu „Landstólpinn. Samfélagsviðurkenning Byggða-
stofnunar“. 

Viðurkenningin skal veitt einhverjum þeim sem hefur 
vakið jákvæða athygli á landsbyggðinni með verkefni, 
starfsemi, umfjöllun á opinberum vettvangi eða með 
öðru móti. Viðkomandi gæti bæði hafa vakið athygli á 
byggðamálum, landsbyggðinni í heild, eða einhverju 
tilteknu byggðarlagi og þannig aukið veg viðkomandi 
samfélags. Um getur verið að ræða einstakling, fyrirtæki, 
stofnun eða sveitarfélag. 

Við óskum eftir ábendingum um handhafa þessarar 
viðurkenningar. Að ábendingum fengnum mun dómne-
fnd velja úr. Eftirfarandi þætti má hafa í huga við valið:

Hvort viðkomandi hafi:
• gefið jákvæða mynd af landsbyggðinni eða 
 viðkomandi svæði
• aukið virkni íbúa eða fengið þá til beinnar þátttöku
 í verkefninu
• orðið til þess að fleiri verkefni/ný starfsemi verði til
• dregið að gesti með verkefni eða umfjöllun sinni

Ekki er nauðsynlegt að öllum þessum atriðum sé fylgt 
eftir, heldur séu þau höfð til hliðsjónar.

Ábendingum skal skila á heimasíðu Byggðastofnunar, 
byggdastofnun.is 

Nánari upplýsingar gefur Sigríður K. Þorgrímsdóttir í síma 
455 5400 eða netfang, sigga@byggdastofnun.is.

Frestur til að koma ábendingum til skila rennur út 
mánudaginn 16. maí 2011.

Við leitum að fagmenntuðum bifvélavirkjum 
á atvinnubílaverkstæði HEKLU

Boðið er upp á skemmtilegan vinnustað, úrvals aðstöðu til 
viðgerða og viðhalds, gott tæknilegt umhverfi ásamt miklum 
möguleikum á þjálfun og endurmenntun. Á verkstæðum HEKLU 
er unnið eftir gæðakerfi sem byggir á Volkswagen Group og 
ISO 9001:2000 stöðlum. Gæðakerfið er vottað af faggildum 
aðilum.  

Bifvélavirki á atvinnubílaverkstæði hefur það hlutverk að 
greina, finna úrlausnir og vinna við viðgerðir á verkstæðinu. 

Ábyrgð og verkefni:
• Öll almenn viðhalds- og viðgerðavinna
• Meðhöndlun bilanagreininga
• Deila þekkingu með starfsfélögum
• Framfylgja öllum öryggisreglum og gæðakröfum 
   framleiðenda

Hæfniskröfur:
• Fullgild réttindi sem bifvélavirki
• Reynsla af starfi sem bifvélavirki
• Góð tungumálakunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Áhugi á símenntun í greininni og vilji til að kynna sér 
   tækninýjungar
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Vinnutími á verkstæðinu er frá kl. 8:00 - 16:00.

Allir starfsmenn HEKLU er hvattir til að sýna frumkvæði, metnað 
og vilja til að ná árangri í starfi. 

Vinsamlegast sendið inn umsóknir ásamt ferilskrá á mh@hekla.is

Frekari upplýsingar um starfið gefur Magnús Halldórsson í 
síma 825 5639

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Gangstéttaviðgerðir í Reykjavík 2011.

Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá kl. 9:00 
þriðjudaginn 10. maí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12–14, 1.hæð.

Opnun tilboða þriðjudaginn 17. maí 2011 kl. 11:00, í Bor-
gartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12610

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

Aðalfundur LAUF 
– félags flogaveikra

Verður haldinn laugardaginn 14. maí 
kl.11 að Hátúni 10, 9. hæð.
Venjuleg aðalfundarstörf

Námsstyrkir
Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir til umsóknar styrki 
úr Starfsmenntunarsjóði ungra kvenna fyrir skólaárið 
2011-2012.

Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið  
á ungum konum í Reykjavík, sem ekki eiga kost á 
námslánum, til að afla sér aukinnar menntunar.  

Umsóknum skal skilað  á sérstökum eyðublöðum, sem 
hægt er að fá  í versluninni Thorvaldsensbasar, 
Austurstræti 4, alla virka daga milli kl. 09:00 og 18:00.

Fyrirspurnir má senda á netfang bandalagsins:  
bandalag@simnet.is

Umsóknir þurfa að berast fyrir 14. júní 2011  til 
Bandalags kvenna í Reykjavík
Túngötu 14, 101 Reykjavík,  merktar „Námsstyrkir“

Hólmsárvirkjun - 
Allt að 80 MW vatnsaflsvirkjun í 

Skaftárhreppi
Mat á umhverfisáhrifum

Drög að tillögu að matsáætlun
Landsvirkjun og Orkusalan ehf. kynna áform um 
að reisa allt að 80 MW vatnsaflsvirkjun í Hólmsá í 
Skaftárhreppi, í Vestur Skaftafellssýslu. 

Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt lögum um 
mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Matsvinnan 
er hafin og frá 9. maí má nálgast drög að tillögu að 
matsáætlun á heimasíðum Landsvirkjunar, www.
lv.is, Orkusölunnar ehf., www.orkusalan.is,  og 
Almennu verkfræðistofunnar hf., www.almenna.is.

Allir hafa rétt til að kynna sér drög að tillögu 
að matsáætlun og leggja fram athugasemdir.  
Vinsamlegast beinið fyrirspurnum, athugasemdum 
og ábendingum við drög að tillögu að matsáætlun 
á neðangreint póstfang eða með tölvupósti á 
netfangið haukur.haraldsson@almenna.is.  

Almenna verkfræðistofan hf.
b.t. Hauks Þórs Haraldssonar
Fellsmúla 26
108 Reykjavík

Frestur til að gera athugasemdir er til 23. maí 2011.

Situs ehf. óskar eftir áhugasömum aðilum sem vilja kaupa byggingarreit nr. 5 við Austurhöfn í 
Reykjavík, sem ætlaður er fyrir hótel, en markmiðið með útboðinu er að tryggja að við hlið Hörpunnar 
rísi hótel af þeim gæðum sem hæfir tónlistar- og ráðstefnuhúsinu þannig að gott samspil geti orðið 
milli þessara bygginga, báðum til góðs.
Á byggingarreitnum er fyrirhugað að byggt verði hótel undir alþjóðlegu vörumerki sem verði með 
a.m.k. 250 herbergjum og af 4-5 stjörnu gæðum.  Á reitnum má byggja að hámarki 28.000 m2

ofanjarðar og 2.000 m2  í kjallara. Miðað er við að hótelið hefji rekstur vorið 2014 en þó eigi síðar en 
vorið 2015.
Með kaupum á reitnum skuldbindur kaupandi sig m.a. til að:

Standa að byggingu a.m.k. 250 herbergja hótels á byggingarreitnum.
Tryggja að þar verði rekið 4-5 stjörnu hótel undir alþjóðlegu vörumerki. 
Standa að byggingu bílakjallara við hótelið. 
Leggja fram hugmyndir um samstarf milli Hörpu og væntanlegs hótels varðandi 

 ráðstefnuhald og gistingu.   

Nánari upplýsingar um kröfur til bjóðenda, gögn sem skila þarf inn 
með tilboði o.fl., má finna í útboðsgögnum en þau má nálgast frá 
og með mánudeginum 9. maí á útboðsvef VSÓ Ráðgjafar, 
www.vso.is. Útboðsgögn eru á ensku.
Tilboðum ásamt fylgiskjölum skal skila á skrifstofu VSÓ Ráðgjafar, 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 14:00, föstudaginn 
10.  júní 2011, þar sem  þau verða opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þess óska.

Hótel við Austurhöfn
Sala á byggingarreit nr. 5
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