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

Við leitum að öflugum 
framkvæmdastjórum

Í kjölfar stefnu- og skipulags-
breytinga auglýsir Reiknistofa 
bankanna hf. tvær nýjar fram-
kvæmdastjórastöður. Framundan 
eru spennandi verkefni sem miða 
að því að gera Reiknistofuna að 
alhliða þjónustumiðstöð og fyrsta 
valkosti fyrirtækja á fjármála-
markaði, til að nútímavæða og 
hagræða í sínum tæknirekstri.

Sala og viðskiptaþróun er nýtt svið innan RB 
sem er ætlað að efla tengsl við viðskiptavini, 
styrkja ímynd félagsins og ekki síst að 
efla þjónustu  framboðið með mótun nýrra 
viðskiptatækifæra. Leitað er að framsæknum 
leiðtoga til að byggja upp sviðið, móta öfluga 
liðsheild og breyta félaginu til að styrkja 
og efla þjónustu þess. Framkvæmdastjóri 
Sölu og viðskiptaþróunar er einn af lykil-
starfsmönnum félagsins, hann þarf að vera 
framsækinn og traustur leiðtogi og öðrum 
góð fyrirmynd.

Rekstrar- og öryggislausnir er nýtt svið 
innan RB sem er ábyrgt fyrir hönnun á 
tæknilegum innviðum og rekstri þjónustu-
lausna félagsins sem sérsniðnar eru að þörfum 
fjármálamarkaðar. Mikil áhersla er lögð á 
rekstrar- og gagnaöryggi þeirra og hag-
kvæman og skilvirkan rekstur. Leitað er að 
framsæknum leiðtoga til að leiða sviðið, 
en þar starfa 50 manns. Honum er ætlað 
að móta öfluga liðsheild og taka þátt í að 
breyta félaginu með því að styrkja og efla 
þjónustu þess. Framkvæmdastjóri Rekstrar- 
og öryggislausna er einn af lykilstarfsmönnum 
félagsins. Hann þarf að vera framsækinn og 
traustur leiðtogi og öðrum góð fyrirmynd.

Upplýsingar veita:
Friðrik Þór Snorrason,
forstjóri Reiknistofunnar,
í síma 841 6000. 
Guðbrandur Jónasson,
starfsmannastjóri,
í síma 896 3328.

Umsóknir ásamt kynningar-
bréfi skal senda Guðbrandi 
Jónassyni, gudbrandur@rb.is, 
fyrir 21. júlí nk.

Rekstrar- og öryggislausnir
» Vörustjórnun
» Kerfisþjónusta
» Gagnaþjónusta
» Net- og öryggisþjónusta
» Hýsingar- og rekstrarþjónusta
» Kortagerð og prentþjónusta

Hæfniskröfur
» Leiðtogahæfileikar
   og stjórnunarreynsla
» Orka og vilji til krefjandi verka
» Góðir samskiptahæfileikar
» Góð reynsla af uppbyggingu 
   rekstrarþjónustu
» Mikil greiningarhæfni
» Ríkur skilningur á upplýsingatækni
» Góður skilningur á fjármálamarkaði
» Menntun á háskólastigi 
» Reynsla af viðkomandi starfssviði

Framkvæmdastjóri Rekstrar- og öryggislausna

Sala og viðskiptaþróun
» Viðskiptaþróun
» Söluráðgjöf
» Viðskiptastýring
» Markaðsmál

Hæfniskröfur
» Leiðtogahæfileikar
   og stjórnunarreynsla
» Orka og vilji til krefjandi verka
» Góðir samskiptahæfileikar
» Góð reynsla af vöruþróun 
   og uppbyggingu sölustarfs
» Mikil greiningarhæfni
» Góður skilningur á fjármálamarkaði
» Góður skilningur á upplýsingatækni
» Menntun á háskólastigi 
» Reynsla af viðkomandi starfssviði

Framkvæmdastjóri Sölu og viðskiptaþróunar
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www.kopavogur.is 

Laus störf sálfræðinga og sérkennsluráðgjafa

Kópavogsbær auglýsir stöður sérkennsluráðgjafa og sálfræðinga lausar til umsóknar. 
Ráðið er í stöðurnar frá 1. september 2011, tímabundið í eitt ár til að byrja með.

• Sérkennsluráðgjafi við grunnskóladeild Kópavogs - 60% staða
• Sálfræðingur við sérfræðiþjónustu grunnskóla Kópavogs – 50-70% staða
• Sálfræðingur við sérfræðiþjónustu leikskóla Kópavogs – 50% staða

Menntunar og hæfniskröfur
• Löggilding til starfa sem sálfræðingur á Íslandi og réttindi á helstu próftæki.
• B.ed. grunnskólakennarapróf og viðbótarmenntun í sérkennslufræðum.
• Reynsla af skólastarfi og ráðgjöf vegna nemenda æskileg.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Sálfræðingafélags Íslands/ Kennarasambands 
Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2011.

Upplýsingar um störfin veita Tómas Jónsson, sérfræðiþjónustufulltrúi, og Anna Karen Ásgeirsdóttir, sérkennslufulltrúi 
leikskóla, í síma 570 1500. Einnig má senda fyrirspurnir á netföngin annak@kopavogur.is og tomas@kopavogur.is

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin

Einungis er hægt að sækja um störfin á vef Kópavogsbæjar  http://www.kopavogur.is

KÓPAVOGSBÆR

SÖLUFULLTRÚAR  

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Almenn sölustörf og pantanataka í verslunum

• Uppröðun og eftirlit með vörum fyrirtækisins

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við sölustjóra

 
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Stúdentspróf æskilegt

• Reynsla af störfum á dagvörumarkaði  kostur

• Stundvísi og reglufesta

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi einstaklingar yrðu hluti af söluteymi 
Nathan & Olsen. Störfin fela í sér mikil samskipti við 
við samstarfsaðila í verslunum.  Umsækjendur þurfa 
að geta hafið störf sem fyrst. Upplýsingar um starfið 
veitir Þorsteinn Gunnarsson, sölustjóri í s. 821-8407.

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

VIÐ VILJUM BÆTA VIÐ OKKUR 
ÁRANGURSDRIFNUM EINSTAKLINGUM MEÐ FRAMÚRSKARANDI SAMSKIPTAHÆFNI!

VÖRUMERKJASTJÓRAR 

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Uppbygging, þróun og markaðssetning vörumerkja

• Áætlanagerð og umsjón með vörumerkjum og birgjum

• Samskipti við erlenda birgja

• Samskipti við söludeild og innkaupadeild

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við markaðsstjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Þekking á sölu- og markaðsmálum

• Reynsla af sambærilegu starfi á hreinlætis-,  
snyrtivöru- eða matvörumarkaði kostur

• Hæfni til þess að tjá sig á ensku í rituðu og töluðu máli

• Vilji til að byggja upp ýtarlega þekkingu á vörum 
fyrirtækisins og miðla henni til samstarfsfólks

• Geta til að vinna undir álagi

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi einstaklingar yrðu hluti af markaðsteymi 
Nathan & Olsen . Störfin fela í sér mikil samskipti innan 
sem utan fyrirtækisins.  Umsækjendur þurfa að geta hafið 
störf sem fyrst. Upplýsingar um starfið veitir Jóhann 
Sveinn Friðleifsson, markaðsstjóri í síma 821-8419.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Umsjón með ráðningu: Ingu Guðrún Birgisdóttir, mannauðsstjóri. Áhugasamir um starf sendi  umsókn á: atvinna@1912.
is þar sem greint er frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í 
starfinu. Öllum umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og 
með 5. ágúst

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum,  Nathan & Olsen og Ekrunni, 
með því að samnýta mannauð, tæki og aðrar auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 
samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki og birgjum.  Starfsfólk samstæðunnar er í dag um 80 talsins. Það býr við 
glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. 

Nathan & Olsen sérhæfir sig í  markaðssetningu á vörumerkjum á íslenskum dagvörumarkaði með því að nýta 
sérþekkingu starfsmanna, sölukraft og tengsl við birgja og viðskiptavini.  Starfið  miðar að því að tryggja aðgengi 
notenda vara að eftirsóttum vörumerkjum og tryggja skilvirkar dreifileiðir.

• Bílpróf skilyrði

   

Aðstoðarverslunar-
stýra/stjóri

Ef þú ert eldri en 25 ára, jákvæð/ur, drífandi, með ríka þjónustu-
lund og réttan menntunargrunn,  þá ert þú  aðstoðar- 

verslunarstjórinn sem við viljum vinna með

AÐALVERKEFNI  :

ÞEKKING/EIGINLEIKAR  :
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Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. verkfræðingar, 
tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, iðnfræðingar, rafvirkjar, vélvirkjar og rafsuðumenn, 

auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Mannauðssvið, móttökuritari

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

Leitað er að skipulögðum og metnaðarfullum 
einstaklingi til að takast á við margþætt og krefjandi 
verkefni. Móttökuritari heyrir undir deildarstjóra 
ráðninga. Um framtíðarstarf er að ræða. 

Megin verksvið og ábyrgð
› Símsvörun og umsjón með móttöku og fundarherbergjum
› Ýmis almenn skrifstofuvinna s. s. skráningar 
 í mannauðskerfi  og útgáfa vottorða, dreifi ng á pósti, 
 skönnun skjala og lyklun reikninga

Hæfniskröfur
› Stúdentspróf eða sambærileg menntun
› Tölvukunnátta og þekking á helstu hugbúnaðarkerfum 
 (t.d. Word, Excel, Outlook og Powerpoint)
› Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
› Skipulagshæfni og snyrtimennska
› Frumkvæði og fagmennska
› Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

Hvað veitum við?
› Góður aðbúnaður hjá metnaðarfullu fyrirtæki 
 í stöðugri sókn

› Kraftmikill og góður hópur samstarfsfólks
› Starfsþjálfun og símenntun

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst n.k.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Borghildur Kr. 
Magnúsdóttir deildarstjóri ráðninga, sími 430 1000, 
borghildur@nordural.is

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

Norðurál óskar eftir starfsmanni í fjölbreytt skrifstofustarfVið leitum að flokkstjóra

Sólarræsting óskar eftir að ráða flokkstjóra til starfa í skóla.  Flokkstjóri fer með 
yfirumsjón ræstinga á staðnum og dagleg samskipti við verkkaupa.  Sér um 
kennslu og þjálfun starfsfólks.  

   - Tungumálakunnátta:  Íslenska, enska
   - Kunnátta í austur evrópsku máli er kostur
   - Reynsla af ræstingum kostur

Nánari upplýsingar í síma 581-4000 milli 9-11 og 13-16 á virkum dögum.  

Sólarræsting is looking for a leader of an cleaning team.  The leader is responsible 
for the work and communications with the client, and training of workers.

   - Has to know either english or icelandic
   - Experiance in cleaning is prefered

More information at 581-4000 between 9-11 
and 13-16 on weekdays.

Sólaræsting ehf er þjónustufyrritæki í sérflokki á sviði 
ræstinga.  Við leggjum áherslu á umhverfisvæna og mannlega 
nálgun í okkar störfum.  Hjá okkur starfa yfir 100 frábærir 
starfsmenn.

Atvinna
Nú sækjum við fram og því vantar okkur:

Framleiðslustjóra / Bakara.
• Lágmarksaldur 23 ár.
• Reynslu af matvælaframleiðslu.
• Skipulagshæfni.
• Framtíðarstarf.

Vaktstjóra í verslun
• Lágmarksaldur 23 ár.
• Reynslu af afgreiðslu
• Skipulagshæfni.
• Framtíðarstarf.

Aðstoð í sal
• Samlokugerð
• Aðstoða við bakstur
• Þrif.

Valgeirsbakarí ehf
Upplýsingar veitir Ásmundur í síma: 659 3001

Valgeirsbakarí er metnaðarfullt matvælafyrirtæki, við leitum 
að fólki sem hefur áhuga á því að vera í fremstu röð. Góðir 
möguleikar eru á því að vinna sig upp í launum. 

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Heklan, Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja er nýstofnað félag og óskar eftir því að ráða starfsmenn til atvinnuráðgjafar.

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Jónína Guðmundsdóttir (jonina.gudmundsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfssvið:
• Þátttaka í stefnumótun og þróun atvinnumála á vegum félagsins
• Ráðgjöf til einstaklinga, fyrirtækja og sveitarstjórna á sviði atvinnumála 
• Samskipti við Byggðastofnun og atvinnuþróunarfélög á landsvísu 
• Aðstoð við umsóknir til sjóða og gerð rekstrar- og kostnaðaráætlana 
• Ráðgjöf við markaðsmál, vöruþróun og úttektir á möguleikum á atvinnulífi
• Kynningarvinna ásamt samstarfi við atvinnuþróunarnefndir á svæðinu 
• Umsjón með frumkvöðlasetri að Ásbrú
• Önnur verkefni er lúta að þjónustu við svæðið

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á atvinnumálum og vinnumarkaði nauðsynleg
• Þekking af rekstri, áætlanagerð og verkefnastjórnun 
• Reynsla af vinnu við markaðs- og kynningarmál
• Geta tjáð sig á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Hæfni í samskiptum og samstarfi
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta

Meginmarkmið Heklunnar er áframhaldandi uppbygging öflugs atvinnulífs á 
Suðurnesjum. Heklan mun styðja við vöxt og þróun arðbærra atvinnuverkefna 
með því að veita þeim sem til hennar leita aðstoð við að vinna sjálf að framgangi 
sinna mála. Heklan mun leggja áherslu á tækifæri í nýjum atvinnugreinum og 
atvinnuverkefni sem hafa munu afgerandi áhrif á jákvæða þróun atvinnulífs á 
Suðurnesjum. Verkefni sem teljast til atvinnuráðgjafar Heklunnar geta verið mjög 
fjölbreytileg. Því leitar Heklan að öflugum starfsmanni sem hefur hæfileika til að stýra 
í höfn mörgum ólíkum atvinnuverkefnum á einu gjöfulasta atvinnusvæði Íslands.

Heklan var kaupverðið sem Steinunn greiddi Ingólfi Arnarsyni fyrir Suðurnesin. Í 101. kafla Landnámu (Sturlubók) er sagt frá Steinuði (Steinunni), þar segir; „Hann bauð að gefa 
henni Rosmhvalanes allt fyrir utan Hvassahraun, en hún gaf fyrir heklu flekkótta og vildi kaup kalla; henni þótti það óhættara við riftingum“. Heklan er því verðmætið sem greitt 
var fyrir Suðurnesin við landnám. 

ATVINNURÁÐGJAFAR
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Nú þurfum við að
bæta við okkur fólki

Gló · Listhúsinu Laugardal · Engjateigi 19 · 104 Reykjavík · sími 553 1111 · www.glo.is

Kokkur
Við leitum að lærðum kokki sem hefur mikinn áhuga á heilsusamlegu mataræði. Hann þarf að geta unnið 

sjálfstætt, vera jákvæður og metnaðarfullur og eiga auðvelt með að umgangast okkur í eldhúsinu.

Eldhússtarfskraftur
Við leitum að hörkuduglegum og reyndum eldhússtarfskrafti sem hefur mikinn áhuga á heilsusamlegu 

mataræði. Hann þarf jafnframt að geta unnið sjálfstætt, vera jákvæður og metnaðarfullur og eiga auðvelt 

með að umgangast okkur í eldhúsinu.

Við bjóðum spennandi starf, góðan móral, grænan djús, kærleika og guðdómlegan mat fyrir réttu 

manneskjuna. Ef þú hefur áhuga, endilega hafðu samband.

Nánari upplýsingar gefur Elías Guðmundsson í síma 770 2212 eða 

í netfanginu elli@samsara.is. Umsóknir sendist á elli@samsara.is.

Holtsbúð hjúkrunarheimili í Garðabæ
Lausar eru eftirfarandi stöður frá 1. ágúst 2011

Hjúkrunardeildarstjóri
Starfsreynsla og/eða menntun á sviði öldrunarhjúkrunar eða 
hjúkrunarstjórnunar. Leitað er eftir áhugasömum og metnaðar-
fullum hjúkrunarfræðingi sem getur leitt umbótastarf

Hjúkrunarfræðingar
Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum hjúkrunar-
fræðingum

Sjúkraliðar
Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum sjúkraliðum

Aðhlynning 
Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum starfsmönnum

Í Holtsbúð hjúkrunarheimili  eru 39 hjúkrunarrými og 10 rými 
fyrir dagvistun. Á heimilinu ríkir gott andrúmsloft þar sem rík 
áhersla er lögð á gott viðmót og virðingu bæði gagnvart heimilis-
og samstarfsmönnum.
Megin  áhersla  er lögð á einstaklingsmiðaða hjúkrunaráætlun og 
ýmis  umbótaverkefni.     
Hafin er bygging á nýju og glæsilegu heimili með 60 hjúkrunar-
rýmum að Sjálandi Garðabæ og er áætlað að heimilismenn  flytji 
þangað í byrjun árs 2013.

Nánari upplýsingar veitir:
Borghildur Ragnarsdóttir
hjúkrunarforstjóri Holtsbúðar
borgh@internet.is
gsm 896 8970

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

Verslunarstjóri

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

10 – 11 óskar eftir að ráða verslunarstjóra til starfa

Starfssvið:
• Ábyrgð á og dagleg stjórnun verslunar
• Vaktaskipulag
• Vörumóttaka og verðlagning
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur dagleg störf í verslun

Fyrirtækið 10-11 rekur í dag 23 þægindaverslanir sem staðsettar eru í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, 
Reykjanesbæ og á Akureyri. Verslanir okkar eru opnar allan sólarhringinn og er uppsetning þeirra 
með þeim hætti að viðskiptavinurinn getur keypt allar helstu nauðsynjavörur á sem skemmstum 
tíma. Einkenni 10-11 eru tíðar heimsóknir viðskiptavina okkar, árið 2010 afgreiddum við 4,5 milljónir 
viðskiptavina. 10-11 leggur metnað sinn í að þjálfa og mennta starfsfólk sitt.

Markmið 10-11 er að vera fyrsti valkostur neytenda sem nýta sér einfalda og fljótlega verslun með 
ferskleikann í fyrirrúmi. 

Menntun og hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun, menntun á sviði verslunarreksturs er mikill kostur
• Reynsla af verslunarstörfum/verslunarstjórn
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að vera ábyrgur og geta unnið sjálfstætt
• Lifandi áhugi á starfinu, frumkvæði og snerpa

Kvöld- og helgarvaktir
Óskum einnig að ráða afgreiðslufólk til að starfa á kvöld- og helgarvöktum í fjölmörgum verslunum okkar.

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

Starfsmannastjóri
Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

10 – 11 óskar eftir að ráða starfsmannastjóra til starfa

Starfssvið:
• Ráðning starfsmanna í samráði við viðkomandi yfirmenn
• Skipuleggur launakjör og annast ráðningasamninga
• Umsjón með launakerfi og greiðslu launa
• Stýrir starfsþróun þannig að hæfni starfsmanna sé efld
• Stýrir fræðslumálum með hliðsjón af fræðsluþörfum
• Önnur verkefni sem honum eru falin á sviði fræðslu og 
   starfsmannamála

Fyrirtækið 10-11 rekur í dag 23 þægindaverslanir sem staðsettar eru í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, 
Reykjanesbæ og á Akureyri. Verslanir okkar eru opnar allan sólarhringinn og er uppsetning þeirra 
með þeim hætti að viðskiptavinurinn getur keypt allar helstu nauðsynjavörur á sem skemmstum 
tíma. Einkenni 10-11 eru tíðar heimsóknir viðskiptavina okkar, árið 2010 afgreiddum við 4,5 milljónir 
viðskiptavina. 10-11 leggur metnað sinn í að þjálfa og mennta starfsfólk sitt.

Markmið 10-11 er að vera fyrsti valkostur neytenda sem nýta sér einfalda og fljótlega verslun með 
ferskleikann í fyrirrúmi. 

Starfsmannastjóri ber ábyrgð á mótun og framkvæmd starfsmannastefnu fyrirtækisins; á ráðningum starfsmanna, 
launamálum, starfsþróunar- og fræðslumálum. Einnig á starfsmannaþjónustu fyrirtækisins og samskiptum við  
stéttarfélög og samtök atvinnurekenda.  

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg menntun 
   á sviði mannauðsmála
• Reynsla af starfsmannahaldi hjá verslunarfyrirtæki 
    er mikill kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að vera ábyrgur og geta unnið sjálfstætt
• Lifandi áhugi á starfinu, frumkvæði og snerpa
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Forstöðumaður, 
hópstjóri, vörustjóri...
Í kjölfar stefnu- og skipulagsbreytinga auglýsir Reiknistofa bankanna hf. nýjar stjórnunar-
stöður innan fyrirtækisins. Framundan eru spennandi verkefni sem miða að því að gera 
Reiknistofuna að alhliða þjónustumiðstöð og fyrsta valkosti fyrirtækja á fjármálamarkaði, 
til að nútímavæða og hagræða í sínum tæknirekstri.

Þjónustumiðstöðin veitir viðskiptavinum 
eina gátt að allri þjónustu félagsins 
og sér um prófanir á nýjum lausnum 
og vöktun á öllum kerfum félagsins. 
Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar er 
einn af lykilstarfsmönnum félagsins, þarf 
að vera framsækinn og traustur leiðtogi 
og öðrum góð fyrirmynd. 

Staðan heyrir undir forstjóra.

Í starfinu felst umsjón og ábyrgð með 
vöruþróun, vefþjónustu og þjónustulagi 
gagna. Um er að ræða stjórn á nýjum 
hópi innan Hugbúnaðarlausna.

Staðan heyrir undir framkvæmdastjóra 
Hugbúnaðarlausna.

Um er að ræða tvær hópstjórastöður 
á Rekstrar- og öryggislausnasviði. 

Hópstjóri Net- og öryggisþjónustu er
ábyrgur fyrir ytri sem innri nethögun 
félagsins, með öryggi, áreiðanleika og 
afkastagetu að leiðarljósi. Hópurinn 
annast tölvurannsóknir, innbrota- og 
vírusvarnir.

Upplýsingar veitir:
Guðbrandur Jónasson,
starfsmannastjóri,
í síma 896 3328.
Umsóknir ásamt kynningarbréfi 
skal senda Guðbrandi Jónassyni, 
gudbrandur@rb.is, fyrir 27. júlí nk.

Vörustjóri vefþjónustu og þjónustulags gagna á Hugbúnaðarlausnasviði

Hópstjórar á Rekstrar- og öryggislausnasviði

Hæfniskröfur
» Leiðtogahæfileikar og                                                                    
    stjórnunarreynsla
» Góðir samskiptahæfileikar 
» Þekking á grundvallaratriðum
    þjónustustjórnunar 
» Gæðastjórnunarþekking
» Starfsreynsla sem nýtist í starfi 
» Gott vald á íslensku
» Menntun á háskólastigi

Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar

Hugbúnaðarlausnir eru ábyrgar fyrir 
nýsmíði, framþróun og viðhaldi á eigin 
hugbúnaði fyrir fjármálafyrirtæki sem 
og aðlögun, innleiðingu og þróun á 
aðkeyptum stöðluðum hugbúnaði. 
Sviðið þróar og aðlagar lausnir, bæði 
fyrir opið umhverfi og stórtölvuumhverfi. 

Hópstjóri aðgangsstýringa er ábyrgur fyrir 
hönnun og uppsetningu aðgangsstýringa 
að rafrænum aðgerðum og gögnum í 
stórtölvu og Windows og Unix umhverfi. 

Helstu verkefni
»  Móttaka þjónustu-, aðgangs-,
    vinnslu- og verkbeiðna
»  Skilgreina og koma í farveg hjá   
    sérfræðingum flóknari beiðnum
»  Prófanir á nýjum lausnum
»  Vöktun á öllum kerfum félagsins
» Þróun deildar og þjónustuferla

Helstu verkefni
» Samskipti við viðskiptavini
» Skilgreining og framþróun lausna
» Sérfræðiaðstoð
» Að tryggja þjónustugæði
» Hönnun og arkitektúr

Hæfniskröfur
» Góðir samskiptahæfileikar
» Háskólamenntun og starfsreynsla 
    í upplýsingatækni
» Gott vald á íslenskri tungu

Helstu verkefni
»  Umsjón skipulagðra vinnubragða 
    í hópum, með áætlunum og eftirfylgni
»  Umsjón með virku gæðaeftirliti í hópnum
»  Mat á þjálfunarþörf starfsmanna

Hæfniskröfur
» Góðir samskiptahæfileikar 
» Háskólamenntun í upplýsingatækni 
» Starfsreynsla við upplýsingatækni 
» Gott vald á íslenskri tungu

Stöðurnar heyra undir framkvæmdastjóra 
Rekstrar- og öryggislausnasviðs.
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Laus staða við Súðavíkurskóla
Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við Ísafjarðardjúp og er kauptúnið Súðavík við 
Álftafjörð þéttbýlasti hluti hreppsins. Hreppurinn skartar einstaklega fallegri og 
ósnortinni náttúru og veðursæld mikil. Einungis er 10 mínútna akstur á Ísafjarðar-
flugvöll og tekur um 40 mínútur að fljúga til Reykjavíkur.
Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið. Skólinn er einsetinn með fámennum 
aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og góðri vinnuaðstöðu. 
Leikskólinn er gjaldfrjáls í 6 tíma eða frá 8:00 til 14:00.

Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e. grunn- leik- 
og tónlistarskóla. Núna er laus staða umsjónarkennara í unglingadeild 
grunnskólans.  Um er að ræða kennslu í náttúru- og samfélagasfræði, 
uppl-og tæknimennt, lífsleikni  og stærðfærði á öllu skólastigum.  Unnið 
er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er áhersla á fjölbreytta og 
sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og 
samvinnu starfsmanna. 
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 27. júlí 2011, meðmæli 
óskast með umsókn. Nánari upplýsingar veitir 
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í gsm: 893 4985. 

Starfsfólk óskast
Hjá Te og kaffi starfar fjöldinn allur af 
hressu og skemmtilegu fólki og nú 
vantar að bæta í þann góða hóp.
Við leitum að duglegum og áhugasöm-
um einstaklingum til að takast á við 
spennandi verkefni með okkur á kaffi-
húsum okkar. Í boði eru bæði full störf 
og hlutastörf og þurfa viðkomandi að 
geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir berist á 
halldor@teogkaffi.is

»
»
»

»

»

»
»
»
»

Framkvæmda- og eignasvið (FER) óskar eftir að ráða 
verkamenn til starfa hjá hverfastöðvum sviðsins.

Starfssvið
Hverfastöðvar Framkvæmda- og eignasviðs sjá um 
daglega þjónustu um hvaðeina sem viðkemur borgar-
landinu. Þar á meðal er rekstur og viðhald leiksvæða, 
skólalóða og opinna svæða auk þess að sjá um að 
ryðja snjó af stofnanalóðum og aðra fínni snjóhrein-
sun.

Menntunar- og hæfniskröfur
Starfsmenn hverfastöðva þurfa að vera verklagnir og 
búa yfir þjónustulund. Einnig er æskilegt  að þeir hafi 
almenn ökuréttindi.

Um er að ræða tímabundin störf og æskilegt er að 
starfsmenn geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Eflingar.

Upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar hjá þjónustu-
deild FER starfsmannamál í síma 411 1111 og hjá 
Guðmundi Vignir Óskarssyni og Þorsteini Birgissyni, 
tæknilegum rekstrarstjórum hverfastöðva Fram-
kvæmda- og eignasvið.

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst nk. Sótt er um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir 
„Atvinna“ og „Verkamenn á hverfastöðvar“.

Verkamenn á hverfastöðvar

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það marg-
breytilega samfélag sem borgin er.
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Umsóknir berist fyrir 
23. júlí n.k. til 
Steinunnar Sigvaldadóttur,
steinunn@husa.is,
Húsasmiðjan, Holtagörðum, 
104 Reykjavík.

Öllum umsóknum
verður svarað. 

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að veita fyrsta flokks þjónustu og hafa gott aðgengi 
að vörum sínum og starfsfólki.  Það sem einkennir starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:  Metnaður, þjónustulund og sérþekking.

Húsasmiðjan leitar að
metnaðarfullu og
þjónustulunduðu starfsfólki sem 
er með, eða hefur áhuga á að öðlast,
sérþekkingu á vörum okkar.

Sölumenn
óskast fyrir eftirfarandi vörur í verslunum okkar í 
Skútuvogi, Grafarholti og Hafnarfirði í fullt starf, 
hlutastarf eða helgarstarf.

Óskum einnig eftir gjaldkera
í fullt starf eða helgarstarf.

 Skátafélagið Hraunbúar í Hafnarfirði óskar eftir 
rekstrarstjóra í 80% starf og starfsmanni skáta-

sviðs félagsins í 50% starf.

Rekstrarstjóri:
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn skrifstofustörf og tölvuvinnsla
• Daglegur rekstur skátamiðstöðvarinnar.
• Húsumsjón
• Samskipti við samstarfsaðila
• Ýmis tilfallandi störf

Mikilvægar hæfinskröfur eru:
• Almenn tölvuþekking
• Frumkvæði, metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stjórnunarhæfileikar, skipulagshæfni, sjálfstæð og öguð
 vinnubrögð.
• Reynsla af skátastarfi er kostur en ekki skilyrði.
• Háskólamenntun í viðskiptafræði er kostur en ekki skilyrði.
• Þarf að geta hafið störf  ekki seinna en 1. september 

Starfsmaður skátasviðs:
 Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn skrifstofustörf og tölvuvinnsla
• Samskipti við foreldra
• Umsjón með viðburðum
• Samhæfing skátastarfs félagsins
• Ýmis tilfallandi störf

Mikilvægar hæfniskröfur eru:
• Almenn tölvuþekking
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stjórnunarhæfileikar, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Reynsla af skátastarfi er mikill kostur.
• Þarf að geta hafið störf ekki seinna en 15. ágúst.

Nánari upplýsingar eru veitt með tölvupósti á 
rekstur@hraunbuar.is merkt „Störf“. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí.
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Landsbankinn auglýsir laus til umsóknar störf í forritun, prófunum 
og tölvurekstri. Unnið er í teymum og Agile verktækni höfð í fyrirrúmi.

Upplýsingatækni
Landsbankans

Vegna aukinna verkefna í upplýsinga-
tækni Landsbankans leitum við að 
öflugum forriturum, prófurum og 
tölvurekstrarfólki í hóp okkar frábæru 
starfsmanna. Umhverfi Landsbankans 
er mjög spennandi og fjölbreytt.

Upplýsingatækni Landsbankans 
sinnir krefjandi verkefnum fyrir allar 
deildir bankans. Unnið er í teymum 
og Agile verktækni höfð í fyrirrúmi. 
Spennandi vinnuumhverfi og tækifæri 
til þekkingaruppbyggingar er í boði fyrir 
öfluga einstaklinga sem vilja bætast 
í hópinn.

Lögð er áhersla á ríka þjónustulund, 
haldgóða menntun og reynslu sem 
kemur að notum.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Baldur G. 
Jónsson mannauðsstjóri (baldur.g.jonsson
@landsbankinn.is) í síma 410 7904 
og Guðni B. Guðnason (gudni.b.gudnason
@landsbankinn.is) forstöðumaður 
Upplýsingatækni í síma 410 7001.

Umsókn merkt „Forritari“, „Tölvurekstur“ og/eða „Prófanir“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst nk.
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Lögfræðingur – sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið – Reykjavík
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglý-
sir eftir lögfræðingi til starfa á auðlindaskrifstofu 
ráðuneytisins.

Verkefnin eru fjölbreytt en að stærstum hluta á sviði 
fiskveiðistjórnunar.

Starfið er bæði spennandi og krefjandi og leitað er 
eftir krafmiklum og metnaðarfullum einstaklingi 
með góða menntun og samstarfshæfileika.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Gott vald á íslensku máli og enskukunnátta 
 ásamt hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði, vandvirkni, skipulagshæfni og 
 sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Starfsreynsla úr stjórnsýslu og þekking 
 á fiskveiðilöggjöfinni æskileg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og 
fjármálaráðherra.

Umsóknir er hafi að geyma upplýsingar um men-
ntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli 
skiptir, sendist bréflega til sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík 
eða í tövupósti á postur@slr.stjr.is  eigi síðar en 5. 
ágúst 2011.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

        

Sérfræðingur á sviði líftækni eða 
hagnýtri líffræði 

BioPol ehf., Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd og 
Háskólinn á Akureyri óska eftir að ráða sérfræðing á 
sviði líftækni, líffræði eða einstakling með 
sambærilega menntun. Umsækjanda er ætlað að 
stunda rannsóknir og kennslu á sviði sjávarlíftækni. 
Sérstaklega er horft til rannsókna á örverum, dýra- 
og plöntusvifi með hagnýtingu í huga. Einnig er 
viðkomandi ætlað að móta og byggja upp frekari 
rannsóknir á þessu sviði og leggja grunn að 
framleiðslu afurða. Starfsstöð umsækjanda verður á 
Skagaströnd.  

Hæfniskröfur: 

 Meistara eða doktorspróf í fyrrgreindum 
fræðigreinum.  

 Reynsla af rekstri og uppsetningu 
rannsóknaverkefna. 

 Reynsla og þekking á ræktun 
örvera/einfrumunga. 

 Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst nk. Umsóknir 
með ýtarlegum  upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og meðmælendur berist BioPol ehf.,  
Einbúastíg 2, 545 Skagaströnd. Hæfi umsækjanda 
verður metið eftir reglum Háskólans á Akureyri.  

Nánari upplýsingar veitir Hjörleifur Einarsson 
hei@unak.is prófessor við Háskólann á Akureyri í 
síma 460-8502 og Halldór G. Ólafsson 
halldor@biopol.is framkvæmdastjóri í síma 452-
2977 eða 896-7977 

Sölumaður óskast
Ört stækkandi fyrirtæki með iðnaðarvörur óskar eftir 
að ráða vanan sölu mann til starfa. Um fjölbreytt 
starf er að ræða en í því felst sala og þjónusta við 
viðskiptavini í verslun og heimsóknir í fyrirtæki.  

Ensku og tölvukunnátta skylirði. Reyklaus vinnustaður. 

Umsóknir óskast sendar á box@frett.is merkt: 
“Sala 1607”   

AMMA óskast
Amma óskast til að gæta 3 yndislegra barna á 
aldrinum 1-12 ára auk léttra heimilisstarfa.  40% 
starf með óreglulegum vinnutíma.  Frábært starf 
fyrir góða konu.  Vinsamlegast sendið upplýsingar á 
possun2011@gmail.com

Tannlæknastofan Smárinn
Óskum eftir brosmildri, skipulagðri og barngóðri 
manneskju til starfa á tannlæknastofu í Kópavogi frá 
15. ágúst nk.  
Um er að ræða tvö störf 80% og 100 % í 1 ár eða 
lengur.

Umsóknir skilist á  Tannlæknastofuna Smárann, 
Hlíðasmára 14 fyrir 24. júlí eða á netfangið 
tannsmarinn@simnet.is

Laus staða aðstoðarleikskólastjóra
Staða aðstoðarleikskólastjóra við Akrasel á Akranesi er 
laus til umsóknar. Aðstoðarleikskólastjóri sinnir einnig
umsjón með sérkennslu leikskólans. Akrasel er 5 deilda 
leikskóli, kjörorð skólans eru NÁTTÚRA, NÆRING,  
NÆRVERA. Skólinn hefur markað sér stefnu í umhverfis-
mennt og jóga.

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir aðstoðarleik-
skólastjóra:
• Leikskólakennaramenntun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Þekking og reynsla af sérkennslu og stjórnun er æskileg 

Staðan er laus frá 15. ágúst 2011
Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst n.k.

Vakin er athygli á því að starfið hentar jafnt konum sem 
körlum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anney Ágústsdóttir, 
leikskólastjóri netfang anney.agustsdottir@akranes.is 
Laun skv. kjarasamningi FSL og Launanefnd Sambands ísl. 
sveitarfélaga
Umsóknir skulu berast skrifstofu Akraneskaupstaðar, Still-
holti 16-18, 300 Akranes, netfang akranes@akranes.is. 
Á heimasíðunni www.akrasel.is er að finna frekari upplýs-
ingar um  starfsemi Akrasels.
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Staða fræðslu- og félagsmálastjóra í Húnaþingi vestra er laus til umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að sinna uppbyggingu á sameinaðri 
fræðslu- og félagsþjónustu sveitarfélagsins. Um er að ræða nýtt stjórnunarstarf, 100% stöðuhlutfall.

Fræðslu- og félagsþjónusta Húnaþings vestra hefur á hendi öll mál er varða velferð einstaklinga og fjölskyldunnar. Eitt af meginmarkmiðum samþæt-
trar fræðslu- og félagsþjónustu er að þjónusta við börn verði heildstæðari og öll þjónusta verði undir sama sviði. Stefnt er að eflingu ráðgjafarþjónustu, 
stoðþjónustu og fræðslu til foreldra, aðstandenda og fagaðila. Fræðslu- og félagsþjónusta Húnaþings vestra á að veita heildstæða og faglega þjónustu.

Meginverkefni Fræðslu- og félagsþjónustu Húnaþings vestra eru; Félagsþjónusta, fræðslumál, sérfræðiþjónusta, málefni fatlaðra, barnavernd, forvar-
narmál og jafnréttismál.

Starfssvið Fræðslu- og félagsmálastjóra:
• Stjórnun og rekstur fræðslu- og félagsþjónustunnar.
• Yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi á sviði fræðslu- og félagsmála.
• Fagleg forysta og ábyrgð á þróun starfseminnar.
• Þjónusta við íbúa og greining á þjónustuþörf.
• Afgreiðsla umsókna um þjónustu/aðstoð í samvinnu við félagsmálaráð,  
 fræðsluráð og nemendaverndarráð.
• Innri og ytri samskipti fyrir hönd fræðslu- og félagsþjónustunnar.
• Mannaforráð og skipulag fræðslu- og félagsþjónustu.
• Skipulagning forvarnarstarfs, fræðslu og samskipti við íbúa og 
 félagasamtök í sveitarfélaginu.
• Yfirumsjón með gerð, ábyrgð og eftirlit með starfs- og 
 fjárhagsáætlunum.
• Ráðgjöf til forstöðumanna í starfsmanna-, rekstrar- og þjónustumálum. 
• Ráðgjöf og eftirlit vegna sérfræðiþjónustu.
• Samskipti við sveitarstjórn, stoðþjónustu og hagsmunaaðila.
• Önnur mál á sviði fræðslu- og félagsmála í samráði við sveitarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði félags- og/eða  uppeldisfræða eða sambærileg 
 menntun.
• Þekking og reynsla af félagsþjónustu og/eða fræðsluþjónustu 
 sveitarfélaga skilyrði.
• Reynsla og framhaldsmenntun í stjórnun æskileg.
• Góð tölvukunnátta.
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta.
• Jákvæðni, þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið. Sakavottorð fylgi starfsumsókn.

Umsóknarfrestur um starf Fræðslu- og félagsmálastjóra í Húnaþingi vestra er til og með 5. ágúst. nk. 
Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað 
skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar um starfið veita Sig-
urður Þór Ágústsson, skólastjóri í síma 862-5466, Henrike Wappler, félagsmálastjóri í síma 455-2400 og Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 864-4806.

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru 1.120.  Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber 
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður 
búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Fræðslu- og félagsmálastjóri

BÓKARI ÓSKAST 
TIL STARFA Á FJÁRMÁLASVIÐI

MINNA BULL. MEIRA TAL.

Tal leitar að reyndum bókara sem vill bætast í samheldinn hóp Talsmanna.
 
Starf bókara felst í bókun búðaruppgjöra, afstemmingu reikninga, afgreiðslu verkbeiðna og öðrum tilfallandi verkefnum.
Við leitum að reyndum bókara með reynslu af Navision og Excel. 

Vinsamlegast sendið umsókn um starf bókara á atvinna@tal.is, merkt „bókari“.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júlí 2011.

Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf strax.

Talsmenn …
… eru þjónustulundaðir og jákvæðir
… hafa áhuga á tækni og nýjungum
… sýna frumkvæði, metnað og hugsa í lausnum
… eru snyrtilegir og stundvísir

Menntun og hæfniskröfur
– Hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg
– Almenn tölvufærni er æskileg
– Stúdentspróf eða sambærileg menntun er kostur
– Reynsla af störfum í fjarskiptum er kostur

ÞJÓNUSTUFULLTRÚAR ÓSKAST 
TIL STARFA Í ÞJÓNUSTUVERI
Tal leitar að þjónustufulltrúum sem vilja bætast í samheldinn hóp Talsmanna.
 
Starf þjónustufulltrúa gengur m.a. út á að þjónusta viðskiptavini  í samræmi við þjónustu- og gæðastefnu Tals, 
með símsvörun, við sölu og tæknilega aðstoð.

Vinsamlegast sendið umsókn um starf þjónustufulltrúa á atvinna@tal.is, merkt „þjónustufulltrúi“. 

Grillmarkaðurinn leitar að hressum 
barþjónum og vönu starfsfólki í sal. 

Heil störf og hlutastörf. 

Hægt er að fá nánari upplýsingar og senda inn 
umsóknir á: info@grillmarkadurinn.is

Viltu koma á barinn?

LÆKJARGATA 2A | 571 7777 | GRILLMARKADURINN.IS
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Framkvæmdastjóri óskast
Leikfélag Akureyrar óskar eftir að ráða 
framkvæmda- og fjármálastjóra í fullt starf.

Starfið krefst háskólamenntunar á sviði viðskipta og rekstrar. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af stjórnun og 
rekstri, og sé vanur stefnumótunarvinnu og áætlanagerð.

Viðkomandi þarf að hafa góða íslenskukunnáttu,  reynslu 
af fjármálaumsýslu og reikningshaldi, ásamt því að sýna 
sjálfstæði í vinnubrögðum, hafa drifkraft og vera góður í 
mannlegum samskiptum.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 2. ágúst.

Umsóknir sendist á netfangið mariasig@leikfelag.is ekki síðar 
en 20. júlí nk.

Plastbátur til sölu
VÍS hefur plastbát sem sökk til sölu. Báturinn selst í núverandi ástandi. 
Hægt er að kynna sér bátinn í skoðunarstöð VÍS á Smiðshöfði 3-5, 110 
Reykjavík milli kl. 10:00 og 16:00 virka daga. Einnig undir „Uppboð“ á 
www.vis.is. Báturinn er seldur í útboðskerfi VÍS og er opið er fyrir tilboð frá
kl. 12:00 fimmtudaginn 14. júlí til kl. 13:00 fimmtudaginn 21. júlí.
Lágmarksboð er 3,5 milljónir.

Vátryggingafélag Íslands hf.  |  Sími 560 5000   |  vis.is

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvi›

Verkfræðistofan Efla hf, f.h. Húsfélagsins, Kleppsvegi 26, 
28, 30, óskar eftir tilboðum í verkið: 
Keppsvegur 26,28,30, viðgerðir og viðhald utanhúss. 
Um er að ræða 4-5 hæða steinsteypt fjölbýlishús með 
þremur stigahúsum.
Verkið felst í steypuviðgerðum, klæðningu á hluta 
útveggja með Steni, endurnýjun glugga, viðgerðum á 
tréverki og málun. 
Verkið verður tvískipt og skal fyrri áfanga lokið fyrir 
17. febrúar 2012. Og seinni áfanga fyrir 29. júní 2012

Helstu magntölur eru:

 Klæðning veggflata með Steni   .......   720 m²
 Endurnýjun glugga/hurða  ................   220 m²
 Endurnýjun glers  ........................   70 m²
 Endursteypa byggingarhluta  ...........   40 m²
 Múrviðgerðir á flötum ........................   100 m²
 Filtun útveggja ........................   1200 m²
 Málun útveggja ........................   1200 m²
 Málun karma og pósta  ........................   1600 m

Geisladiskur sem inniheldur útboðsgögn verður 
afhentur gegn 10.000,- kr. skilatryggingu, frá og með 
þriðjudeginum 19. júlí nk., hjá verkfræðistofunni Eflu hf, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík. Tilboð verða opnuð á 
sama stað miðvikudaginn 3. ágúst 2011, kl. 14.00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.

Embætti hæstaréttardómara 
laust til setningar

Innanríkisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti 
dómara við Hæstarétt Íslands til setningar, meðan á leyfi 
skipaðs dómara stendur sbr. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 15/1998 
um dómstóla. Meðan á setningu stendur nýtur sá sem hana 
hefur fengið sömu stöðu og skipaður dómari nema að því 
leyti sem leiðir af því að starfi hans er markaður ákveðinn 
tími, sbr. 3. mgr. 9. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla. 
Miðað er við að sett verði í embættið frá 15. september 
nk. til og með 31. desember 2014 eða hið fyrsta eftir að 
nefnd um hæfni dómara hefur lokið starfi sínu í samræmi 
við 4. gr. a laga um dómstóla nr. 15/1998 og reglur um 
störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um 
dómaraembætti nr. 620/2010.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 4. gr., sbr. 3. 
mgr. 9. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998. Í samræmi við 
4. gr. reglna nr. 620/2010 er áskilið að í umsókn komi 
fram upplýsingar um 1) menntun og framhaldsmenntun,
2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu af lögmannsstörfum, 
4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, 
s.s. kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar 
um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega 
fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af 
öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í 
tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) upplýsingar 
um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar 
um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og
10) upplýsingar um þrjá fyrrverandi samstarfsmenn sem geta 
veitt dómnefnd bæði munnlegar og skriflegar upplýsingar 
um störf og samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr. 
reglna nr. 620/2020 og 11) aðrar upplýsingar sem varpað 
geta ljósi að faglega eiginleika og færni umsækjanda sem 
máli skipta fyrir störf hæstaréttardómara.

Umsóknir óskast sendar til innanríkisráðuneytisins, 
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík og á netfangið
postur@irr.is. Með umsókn skal fylgja eftir því sem við 
á: 1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlegum 
fluttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði 
í síðustu 12 mánuði, 3) afrit af stefnu og greinargerð í 
málum sem umsækjandi hefur samið og flutt munnlega 
síðustu 12 mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem 
umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði og 5) útgefin 
fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er 
óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði 
auðkenndar. 6) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni 
umsækjanda til starfa sem hæstaréttardómari.

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum 
er áskilið að umsækjendur gefi upp netfang sem notað 
verður til að eiga öll samskipti við umsækjendur. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um setningu 
liggur fyrir.

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu eigi síðar en 
8. ágúst nk.

Innanríkisráðuneytinu,
15. júlí, 2011.

Við hjá Zebra Cosmetique á Laugavegi 62 leitum eftir hressum 
starfskröftum með mikinn áhuga á snyrtivörum og reynslu af 
sölustörfum. 

Hefur þú gaman af snyrtivörum??

Sérstaklega er óskað eftir snyrti- eða förðun-
arfræðingum eða sambærilegri reynslu á 
snyrtivörum eða sölu þeirra.
Um er að ræða 2 störf sem munu skiptast 
annaðhvort í eitt fullt starf og annað hluta-
starf, eða 2 hlutastörf. Tekið verður á móti 
umsóknum á milli 15-18 frá mánudegi til 
fimmtudags í þessari viku.

F.h. Reykjavíkurborgar: 
Ræsting í frístunda- og félagsmiðstöðvum. 
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 3.000, í 
þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 
1. hæð.

Opnun tilboða: 10. ágúst 2011 kl. 10:00, í Borgartú-
ni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12579

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



LAUGARDAGUR  16. júlí 2011 11

Útboð

 

LAUSAR LÓÐIR Í GRÓNUM HVERFUM Í HAFNARFIRÐI
- SALA BYGGINGARRÉTTAR

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í byggingarrétt á 
eftirfarandi lóðum; 

Einbýlishús 
- Úthlutað til einstaklinga ekki lögaðila.
Arnarhraun 50
Hamarsbraut 16
Skógarás 1 og 3

Parhús 
- Úthlutað til einstaklinga og lögaðila 
Furuás 8 -10

Raðhús 
 -Eingöngu úthlutað til lögaðila 
Furuás 23 -27

Lóðirnar eru tilbúnar til afhendingar nú þegar og tekur 
væntanlegur byggingarréttarhafi við lóðinni í núverandi 
ástandi.

Útboðsgögn fyrir lóðirnar má finna á www.hafnarfjordur.is 
og í Þjónustuveri bæjarins Strandgötu 6.

Nánari upplýsingar gefur Málfríður Kristjánsdóttir  
malfridur@hafnarfjordur.is arkitekt á skipulags- og bygg-
ingarsviði.

Tilboð skulu berast Þjónustuveri Hafnarfjarðar fyrir kl. 
11:00 þann 8. águst 2011. Tilboð verða opnuð á sama 
stað að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska. Réttur 
áskilinn til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum 

Skipulags- og byggingarsvið.

Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfi rði
Sýslumaðurinn í Kefl avík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafi rði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfi rði
Sýslumaðurinn á Hólmavík

Sýslumaðurinn á Siglufi rði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfi rði
Sýslumaðurinn á Eskifi rði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil 

nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. júlí 2011, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. júlí 2011 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 15. júlí 2011, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, 
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, 
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráning-
 argjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftir-
litsgjöldum, aðfl utningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fi sksjúkdómagjaldi, 
jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins og álögðum þing- og 
sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, sérstak-
ur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og 
iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar 
barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Fjárnáms verður krafi st án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkis-
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk útlagðs 
kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda 
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir 
gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum 
kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu 
áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. júlí 2011

Úthlutun á byggingarrétti.

Kópavogsbær auglýsir til úthlutunar byggingarétt á lóðum samkvæmt nýju deiliskipulagi á Rjúpnahæð. Um 
er að ræða fjölbreytt úrval lóða fyrir einbýlishús, parhús, raðhús, fjórbýlishús, klasahús og fjölbýlishús.

Ennfremur eru lausar til umsóknar lóðir í Hnoðraholti, Smalaholti, Þingum og í Kópavogsbrún.

Lóðirnar eru nú þegar byggingarhæfar.

Skipulagsuppdrættir, skilmálar, umsóknareyðublöð, úthlutunarreglur og upplýsingar um verð eru að-
gengileg á heimasíðu Kópavogsbæjar www.kopavogur.is (eða http://lodir.kopavogur.is )

Nánari upplýsingar eru veittar hjá umhverfissviði Kópavogsbæjar.

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á þar til gerðum eyðublöðum á heimasíðu bæjarins. Þeir sem 
ekki hafa tök á að sækja um rafrænt geta nálgast umsóknareyðublöð í þjónustuveri Kópavogsbæjar að 
Fannborg 2, Kópavogi, 1. hæð og skilað umsóknum á sama stað.

Vakin er athygli á reglum Kópavogsbæjar um úthlutun á byggingarétti fyrir íbúðarhúsnæði. 

Þá er jafnframt vakin sérstök athygli á því að umsóknum einstaklinga um byggingarrétt þarf að fylgja 
staðfesting banka eða lánastofnunar á greiðsluhæfi. Lágmarksviðmið um greiðsluhæfi er kr. 40.000.000,- 
fyrir einbýlishús og kr. 35.000.000,- fyrir rað- og parhús. Skattframtal síðasta árs skal ennfremur fylgja 
umsókn. Fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir síðasta framtalsár árituðum af löggiltum endur-
skoðanda.

Umsóknum skal skilað fyrir kl. 16:00 mánudaginn 8. ágúst 2011.

Bæjarstjórinn í Kópavogi. 

Íbúðahúsalóðir í Kópavogi
Rjúpnahæð, Hnoðraholt, Smalaholt, Þing og Kópavogsbrún.

Kópavogsbær
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Fasteignir

Borgartún 22
Skrifstofu- og

verslunarhúsnæði
Gott verslunar, skrifstofu- og þjónustuhúsnæði til leigu og laust til 

afhendingar. Húsnæðið skiptist í 6 lokaðar skrifstofur, lokuðu eldhús 
með borðkrók og salerni. Húsnæðið býður upp á ýmsa nýtingarmöguleika. 

Húsnæðið er 321 fm með kjallara.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

FRIÐBERT BRAGASON Viðskiptafræðingur
Sími: 820 6022 – fb@landmark.is

Hafðu samband

g gg g

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS
MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

184 fm skrifstofuhúsnæði á annarri 
hæð við Háaleitisbraut 58-60. 
Húsgögn ásamt símkerfi fylgja með.
Gott húsnæði, laust nú þegar.

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

KRISTBERG SNJÓLFSSON 
Sími: 892 1931

Hafðu samband
KR
HHaHHa

mi: 892 1931Sí

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 
TIL LEIGU

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

KRISTBERG SNJÓLFSSON
Sími: 892 1931

Hafðu samband

Hótel / Gistiheimili
Hef fengið til sölumeðferðar 

lítið hótel /gistiheimili  
í miðbænum.

14 herbergi. Fullbókað er í águst,september og gott framundan. 
Frábært tækifæri sem kemur til vegna sérstakra aðstæðna 

núverandi eiganda. Gæti einnig verið heppilegt fyrir fyrirtæki sem 
þurfa að hafa aðstöðu fyrir starfsmenn

Upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson á skrifstofu.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

KRISTBERG SNJÓLFSSON
Sími: 892 1931

Hafðu samband
KR
Sí

HHHH

ími: 892 1931Sí

Vélsmiðja í Hafnarfirði
Til sölu eða leigu rótgróin vélsmiðja í Hafnarfirði. 

Fyrirtækið hefur verið rekið farsællega í meira en hálfa öld og  er 
ágætlega vel tækjum búin. Nú þegar stórframkvæmdir eru fyrirsjáan-
legar er því upplagt tækifæri fyrir drífandi aðila að fara af stað eða 
nota þetta sem útibú á höfuðborgarsvæðinu. 
Hagstæður leigusamningur.

Upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson S. 892-1931

Bæjarlind 4 Kópavogi 
Sími 512-3600 

Fax 512-3601  
tingholt@tingholt.is

www.tingholt.is

Verslunarfyrirtæki 
Þingholt og Lögheimar hafa fengið til sölu 

verslunarfyrirtæki með smávöru og fl. 

Fyrirtækið er nýlegt á Íslandi og hefur gengið mjög 
vel. Í dag er fyrirtækið með eina verslun á höfuð-
borgarsvæðinu í ca. 1000 fm. húsnæði á frábærum 
stað. Fyrirtækið hefur einkaumboð á nafni búðarinnar 
á Íslandi og norðurlöndum, því eru miklir möguleikar 
að gera fyrirtækið að stórveldi á Norðurlöndum. Þeir 
sem hafa áhuga á nánari upplýsingum hafi samband 
við Ísak eða Bjarna á skrifstofu Þingholts.  
isak@tingholt.is  

Opin hús á morgun sunnudag að Lækjarbrún 6 
Hveragerði  milli kl 15.00 og 16.0

Húsið er á einni hæð, 86,3 fm og skiptist eftirfarandi :  Forstofa, gangur, 
stofa, eldhús, 2 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Þjónusta er 
tengd Heilsustofnun Hveragerðis.  Verð 18.3 millj.

STÓRGLÆSILEGT RAÐHÚS Í HVERAGERÐI

OPIÐ HÚS

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sími: 511 1144

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT
Í VIÐSKIPTUM Á VÍSI

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira 
útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar,
meiri umræða,
meira líf, meiri íþróttir, 
meiri virkni, meira 
úrval. Þú færð meira 
af öllu á Vísi.

a

i
ð

m
r

arp, meira 
fréttir,

ingar,
ða,
ri íþróttir, 

meira 
rð meira 


