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

Mjólkursamsalan ehf. óskar eftir að ráða vélvirkja á tæknideild fyrirtækisins í Reykjavík.
Um er að ræða framtíðarstarf við viðgerðir og
smíði á ýmsum tækjum og búnaði.
Viðkomandi þarf að kunna ensku, kostur er að
kunna eitt norðurlandatungumál.
Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá eiga berast í
netfangið sigurdurs@ms.is fyrir 21 desember.
Mjólkursamsalan ehf. er framsækið framleiðslu- og
markaðsfyrirtæki á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700
bænda og er eitt stærsta og traustasta matvælafyrirtæki landsins. Félagið rekur 5 starfsstöðvar víðsvegar
um landið. Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að ﬁnna
á heimasíðu félagsins www.ms.is.

Listaháskóli Íslands auglýsir
eftir umsóknum um
starf prófessors í myndlist á
sviði tímatengdra miðla
Listaháskóli Íslands auglýsir eftir umsóknum um starf
prófessors í myndlist á sviði tímatengdra miðla við
myndlistardeild skólans. Umsækjandi skal vera starfandi
myndlistarmaður og hafa verið virkur á síðustu árum
í sýningarhaldi og listverkefnum.
Leitað er að listamanni sem vinnur með miðilinn á
framsækinn hátt, og hefur yfirgripsmikla þekkingu
á straumum og stefnum í samtímamyndlist.
Við ráðningu er lagt til grundvallar að umsækjandi hafi
sérhæfingu á sviði videós, hljóðs, gjörninga eða annarra
tímatengdra miðla, og hafi greinargóða þekkingu á
virkni þeirra út frá listrænum og tæknilegum forsendum.
Gerð er krafa um meistaragráðu í myndlist eða jafngilda
þekkingu og reynslu. Umsækjandi skal hafa reynslu af
kennslu myndlistar á háskólastigi og þekkingu á
starfsemi háskóla.
Umsóknarfrestur er til mánudagsins 9. janúar
næstkomandi.
Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólans: www.lhi.is
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Umsvifamikil fasteignasala í Reykjavík óskar að
ráða öﬂugan og drífandi starfskraft.
Mjög góð aðstaða í boði hjá fasteignasala
með áratuga reynslu.
Umsóknir vinsamlegast sendist á box@frett.is fyrir
20. desember merkt ,,Fasteignasala-12“

Lögfræðingur
Forsætisráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi til starfa á skrifstofu löggjafarmála. Skrifstofa löggjafarmála sinnir
meðal annars smíði frumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla á málefnasviði ráðuneytisins, þróun gæðaviðmiða fyrir lögJM|IVEUKDQGEyNXPXQGLUE~QLQJRJIUiJDQJODJDIUXPYDUSD\¿UOHVWULIUXPYDUSD~U|èUXPUièXQH\WXPièXUHQìDX
eru lögð fram í ríkisstjórn, nefndastörfum við endurskoðun laga, ritarastörfum fyrir úrskurðarnefnd um upplýsingaPiOVY|UXPYLèI\ULUVSXUQXPRJUièJM|IYHJQDODJDRJUHJOQDVHPUièXQH\WLèEHUiE\UJèi\¿UOHVWULVDPQLQJD
almennri lögfræðilegri ráðgjöf til forsætisráðherra, ríkisstjórnar og forsætisráðuneytisins, þjóðlendumálum, leigusamningum vegna vatnsréttinda í eigu ríkisins og námskeiðahaldi fyrir starfsmenn ráðuneytanna á vegum Stjórnsýsluskóla Stjórnarráðs Íslands.
Menntunar- og hæfniskröfur
 (PE WWLVHèDPHLVWDUDSUyItO|JIU èL
 *yèìHNNLQJiVYLèLVWMyUQVNLSXQDURJVWMyUQVêVOXUpWWDU
 5H\QVODDIRSLQEHUULVWMyUQVêVOXHU VNLOHJìPWEHLWLQJXXSSOêVLQJDODJDRJVDPQLQJX~UVNXUèD
 5H\QVODDIJHUèODJDIUXPYDUSDRJVWMyUQYDOGVI\ULUP OD VNLOHJ
 *RWWYDOGitVOHQVNXRJI UQLtDèWMiVLJtU èXRJULWL
 /LSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 )UXPNY èLVMiOIVW èLtYLQQXEU|JèXPRJVNLSXODJVK IQL
8PV NMDQGL ìDUI Dè JHWD KD¿è VW|UI VHP I\UVW HèD HNNL VtèDU HQ  IHEU~DU Q VWNRPDQGL 1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VWDU¿è YHLWLU 3iOO ëyUKDOOVVRQ VNULIVWRIXVWMyUL VNULIVWRIX O|JJMDIDUPiOD t VtPD   *HUW HU Uiè
fyrir ótímabundinni ráðningu í ofangreint starf og fer um launakjör eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og
Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.
.RQXUMDIQWVHPNDUODUHUXKY|WWWLOìHVVDèV NMDXPVWDU¿è
8PVyNQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJI\UULVW|UIVNXOXEHUDVWVNULÀHJDWLOIRUV WLVUièXQH\WLVLQV6WMyUQDUUièVK~VLQXYLè/ NMDUWRUJ5H\NMDYtNHLJLVtèDUHQGHVHPEHUQN$WK\JOLHUYDNLQiìYtDèXPVyNQLU
JHWDJLOWtPiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~WPHèYtVDQWLOWOPJUJUUHJOQDXPDXJOêVLQJDU
iODXVXPVW|UIXPPHèVtèDULEUH\WLQJXPQUVHPVHWWDUHUXVDPNY PWKHLPLOGtPJUJUODJD
QUXPUpWWLQGLRJVN\OGXUVWDUIVPDQQDUtNLVLQV
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Við leitum að
reyndum lánastjóra og drífandi
kerfisfræðingi
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Ert þú nátthrafn með
ríka þjónustulund?
Hótel Klettur óskar eftir starfskrafi í móttöku. Um er að
ræða næturvinnu og er vinnutíminn frá 19.30 - 7.30.
Hæfniskröfur:
Hæfni í samskiptum
Stundvísi
Samviskusemi

Rík þjónustulund
Góð íslensku og enskukunnátta
– kostur að kunna fleiri tungumál
Góð tölvukunnátta

Umsóknarfrestur til 1. janúar 2012.
Umsóknir sendist á sigurdur@hotelklettur.is

Mjölnisholt 12-14, 101 Reykjavík / Sími 440 1600
E-mail: info@hotelklettur.is / www.hotelklettur.is

Kerfisfræðingur

Lánastjóri á viðskiptabankasviði
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Leitað er að einstaklingi til að starfa sem lánastjóri
á viðskiptabankasviði MP banka. Lánastjóri hefur
umsjón með lánasafni viðskiptabankasviðs og
starfar í nánu samstarfi við útibússtjóra.
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Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, starfsmannastjóri MP banka, hildur@mp.is. Umsóknarfrestur er til
og með 16. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlega
beðnir að sækja um störfin á heimasíðu MP banka,
www.mp.is/starfsumsokn eða senda umsóknir á starf@mp.is.
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Starfsmenn í töfludeild

Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun,
blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um
framleiðslu á töflum og hylkjum. Í störfunum felst einnig þrif á
tækjum og framleiðslusvæðum, samsetning á vélum, skýrslugerð
og skjalfesting. Unnið er í tólf tíma í senn á tvískiptum vöktum.

Við leitum að einstaklingum:
t NF§BMNFOOBNFOOUVOPHF§BTUBSGTSFZOTMVTFNOâUJTU
t TFNFSVWFSLMBHOJSPHHFUBUJMFJOLB§TÏSOÈLWNWJOOVCSÚH§
t TFNFSVHØ§JSÓB§WJOOBÓIØQJ
t TFNHFUBVOOJ§FGUJSOÈLWNVTLJQVMBHJPHGZMHUSFHMVN
t TFNFSVTUVOEWÓTJSPHHFUBVOOJ§WBLUBWJOOV
t NF§FOTLVPHUÚMWVLVOOÈUUV

Hjá Actavis bjóðum við upp á:
t TOZSUJMFHBOPHÚSVHHBOWJOOVTUB§
t ÷ÚMTLZMEVWOUTUBSGTVNIWFSö
t HØ§BOTUBSGTBOEB
t HPUUNÚUVOFZUJ
t GS§TMVPH¢KÈMGVO
t J§KV¢KÈMGB IKÞLSVOBSGS§JOHBPHMLOJ
TFNTJOOBIFJMTVWFSOETUBSGTNBOOB
t ÈSMFHBOTUZSLUJMÓ¢SØUUBJ§LVOBSBVLGS§TMVTUZSLT
t
ÚøVHUTUBSGTNBOOBGÏMBH

/ÈOB
OBSJ VQQMâTJOHBS WFJUJS Jenný Sif Steingrímsdóttir KTUFJOHSJNTEPUUJS!BDUBWJTJT
6
6NTØLOJS
ØTLBTU GZMMUBS ÞU È www.actavis.is VOEJS Störf í boði GZSJS 18. desember nk.
&JOVOHJT FS UFLJ§ È NØUJ VNTØLOVN È IFJNBTÓ§V "DUBWJT
"DUBWJTReykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði T 550 3300G550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

4LP§J§NZOECBOEJ§
v4WPOBWFS§B
UÚøVSUJMi
ÈXXXBDUBWJTJT

"DUBWJT FS BM¢KØ§MFHU GZSJSULJ TFN TÏSIöS TJH Ó ¢SØVO GSBNMFJ§TMV PH
TÚMV IÈH§BTBNIFJUBMZ÷B 'ZSJSULJ§ FS NF§ TUBSGTFNJ Ó  MÚOEVN
)KÈ "DUBWJT È ¶TMBOEJ TUBSGB VN  TUBSGTNFOO È âNTVN TWJ§VN
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Tækifærið þitt!

Sjá nánar á www.intellecta.is

SAP kerfisstjóri

Cisco / Microsoft sérfræðingar

Rafmagnstæknifræðingur

Solutions Architect-Data Warehouse

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is

Rafvirkjar óskast til Noregs!
Norskt gróið rafverktakafyrirtæki óskar eftir að
ráða íslenska rafvirkja frá og með janúar 2012.
Rafvirkjar með a.m.k. þriggja ára starfsreynslu í faginu
koma aðeins til greina.
Verða að vera tilbúnir að ﬂytja út með fjölskyldur
sínar til Noregs og setjast að í bæ, rétt fyrir norðan
Bergen.
Sendið ferilskrá; nafn, menntun, nánari upplýsingar,
meðmæli, ásamt ljósmynd á Friðrik Þór, íslenskan
starfsmann fyrirtækisins, frikki61@gmail.com
Nóg vinna framundan og góð laun fyrir rétta menn!
Umsóknarfrestur til 22. desember 2011.

DEILDARSTJÓRI
FASTEIGNA- OG
FRAMKVÆMDADEILDAR

(JÞKRUNARFRINGUR
,EITAÈERÈAÈÉHUGASÚMUMÈHJÞKRUNARFRINGUMÈUMÈHJÞKRUNÈKVENNAÈOG
FJÚLSKYLDNAÈEIRRAÈ5MSKJENDURÈVERAÈAÈGETAÈTEKIÈALLARÈVAKTIRÈOGÈGETA
HAFIÈSTÚRFÈÓÈBYRJUNÈJANÞARÈÈEAÈEFTIRÈSAMKOMULAGI
+VENLKNINGADEILDÈ !È ERÈ È RÞMAÈ DAG È OGÈ LEGUDEILDÈ FYRIRÈ KONURÈ ME
BRÉAÈKVENSJÞKDØMAÈOGÈKONURÈSEMÈURFAÈSKURAGERÈVEGNAÈGØKYNJA
EAÈILLKYNJAÈSJÞKDØMAÈÓÈGRINDARHOLIÈOGÈBRJØSTUMÈ$EILDINÈVERURÈOPINÈALLANÈ
SØLARHRINGINN ÈALLTÈÉRIÈUMÈKRINGÈFRÉÈÈFEBRÞARÈ

N1 auglýsir starf deildarstjóra fasteigna- og framkvæmdadeildar laust til umsóknar.
Deildarstjórinn hefur meðal annars umsjón með fasteignum, dælu- og tæknibúnaði
ásamt verklegum framkvæmdum félagsins. N1 á og rekur fasteignir víða um land upp
á um 45.000m2 en einnig er hluti húsnæðis fyrirtækisins leigt af þriðja aðila. Starﬁð
heyrir undir framkvæmdastjóra vöru- og rekstrarsviðs N1. Leitað er eftir kraftmiklum
og skipulögðum einstaklingi sem getur haﬁð störf sem fyrst.

Starfs- og ábyrgðarsvið
· Verkefnastjórnun og umsjón
með verklegum framkvæmdum

Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólamenntun á sviði verkeða tæknifræði

· Ábyrgð á tæknibúnaði til eldsneytissölu

· Góð þekking og reynsla af
verkefnastjórnun og áætlanagerð

· Þátttaka í stefnumótun varðandi
fasteignir og búnað
· Áætlanagerð og kostnaðareftirlit

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG
3TARFIÈERÈMJÚGÈFJÚLBREYTTÈOGÈERÈMAÈFØLGIÈÓÈUMÚNNUNÈKVENNAÈFYRIRÈOGÈEFTIR
F
AGERIR

(FNIKRÚFUR
» °SLENSKTÈHJÞKRUNARLEYFI
» &AGLEGURÈMETNAURÈÓÈSTARFI
» 'ØÈHFNIÈÓÈMANNLEGUMÈSAMSKIPTUM

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR

· Frumkvæði og sjálfstæði

»
»
»
»

· Lipurð í mannlegum samskiptum

· Samskipti við hönnuði, birgja
og opinbera aðila

5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈDESEMBERÈ
3TARFSHLUTFALLÈERÈ 
3TARFIÈVEITISTÈFRÉÈÈJANÞARÈÈEAÈEFTIRÈSAMKOMULAGI
5PPLâSINGARÈVEITIRÈ(RUNDÈ-AGNÞSDØTTIR ÈDEILDARSTJØRI ÈNETFANG
HRUNDMAG LANDSPITALIIS ÈSÓMIÈÈÈÈ

3ØTTÈ ERÈ UMÈ STARFÈ RAFRNTÈ ÉÈ HEIMASÓUÈ ,ANDSPÓTALA È WWWLANDSPITALIIS È UNDIRÈ uLAUSÈ STÚRFhÈ %FÈ
EKKIÈERUÈTÚKÈÉÈAÈSKJAÈUMÈRAFRNTÈMÉÈNÉLGASTÈUMSØKNAREYUBLÚÈHJÉÈ,3(ÈMANNAUSSVII
J
G
Y
J
È
%IRÓKSGÚTUÈÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ«LLUM
UMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKIN
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

· Skipulag og mannauðsstjórnun
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Árni Stefánsson, framkvæmdastjóri vöru- og
rekstrarsviðs í síma 440 1110 eða arni@n1.is. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt
ferilskrá og nánari upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 28. desember nk.

5MHYGGJAÈsÈ&AGMENNSKAÈsÈ«RYGGIÈsÈ&RAMRØUN

N1 er eitt stærsta verslunar- og þjónustufyrirtæki landsins á sviði bílatengdrar
starfssemi. N1 þjónar fólki og fyrirtækjum á vel á annað hundrað afgreiðslustöðvum
um land allt.

WWW.N1.IS

(JÞKRUNARFRINGUR

Meira í leiðinni

(JÞKRUNARFRINGURÈØSKASTÈTILÈSTARFAÈÉÈKRABBAMEINSLKNINGADEILDÈ%È
3TARFSHLUTFALLÈOGÈVINNUTÓMIÈERÈSAMKOMULAGÈENÈFASTARÈNTURVAKTIRÈKOMAÈ
VELÈTILÈGREINA
$EILDINÈERÈÈRÞMAÈLEGUDEILDÈOGÈSINNIRÈSJÞKLINGUMÈMEÈKRABBAMEINÈÉÈ
ÚLLUMÈ STIGUMÈ SJÞKDØMSINSÈ ,ÚGÈ ERÈ ÉHERSLAÈ ÉÈ AÈ SKAPAÈ UPPBYGGJANDIÈ
STARFSUMHVERFIÈOGÈVEITAÈEINSTAKLINGSHFAÈHJÞKRUN

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG
»
»
»
»
»

3ÏRHFÈHJÞKRUNÈSJÞKLINGAÈMEÈKRABBAMEIN
3KIPULEGGURÈHJÞKRUN
3KRÉIRÈHJÞKRUNÈÓÈSAMRMIÈVIÈREGLURÈ,3(
&YLGISTÈMEÈNâJUNGUMÈÓÈFAGINU
4EKURÈÉTTÈÓÈVERFAGLEGRIÈTEYMISVINNU

(FNIKRÚFUR
» °SLENSKTÈHJÞKRUNARLEYFI
» 'ØÈSAMSKIPTAHFNI
» &AGLEGURÈMETNAUR

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR
»
»
»
»

5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈDESEMBERÈÈ
3TARFSHLUTFALLÈERÈÈ 
3TARFIÈVEITISTÈFRÉÈÈJANÞARÈÈEAÈEFTIRÈSAMKOMULAGI
5PPLâSINGARÈVEITIRÈ3TEINUNNÈ)NGVARSDØTTIR ÈDEILDARSTJØRI ÈNETFANGÈ
STEINING LANDSPITALIIS ÈSÓMIÈÈÈÈ

3ØTTÈ ERÈ UMÈ STARFÈ RAFRNTÈ ÉÈ HEIMASÓUÈ ,ANDSPÓTALA È WWWLANDSPITALIIS È UNDIRÈ uLAUSÈ STÚRFhÈ %FÈ
EKKIÈERUÈTÚKÈÉÈAÈSKJAÈUMÈRAFRNTÈMÉÈNÉLGASTÈUMSØKNAREYUBLÚÈHJÉÈ,3(ÈMANNAUSSVII
J
G
Y
J
È
%IRÓKSGÚTUÈÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ«LLUMÈ
UMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKIN
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

5MHYGGJAÈsÈ&AGMENNSKAÈsÈ«RYGGIÈsÈ&RAMRØUN
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Laust starf hjá Hagstofu Íslands

Sérfræðingur í gagnasöfnun

IceCare óskar eftir sölu og markaðsfulltrúa fyrir GUM tannvörur

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í Rannsóknir og gagnasöfnun. Deildin hefur umsjón með
gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands. Starﬁð felst í að skipuleggja, samræma
og innleiða gagnasöfnun frá fyrirtækjum og stofnunum í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur
í hagskýrslugerð. Um er að ræða nýtt starf sem felur í sér hagnýtingu tölfræðilegra aðferða við mótun og þróun
nýrra verkferla.

IceCare ehf., óskar eftir að ráða sölu og markaðsfulltrúa í hlutastarf.
Starﬁð felur í sér markaðssetningu og kynningu á
GUM tannvörum ásamt samskiptum við tannlækna,
apótek og annað fagfólk á sviði tannheilsu.
Í boði er skemmtilegt, líﬂegt og sveigjanlegt starf við
eitt af þekktustu vörumerkjum heims.

Hæfniskröfur
3
3
3
3
3
3
3
3

Menntunar og hæfniskröfur
o &RUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o *¹KV¾ÈNI SVEIGJANLEIKI OG RÅK ÖJËNUSTULUND
o 2EYNSLA AF SÎLUSTÎRFUM ER ¾SKILEG
o -ENNTUN ¹ SVIÈI TANNHEILSU EÈA SAMB¾RILEGU ER
kostur en ekki skilyrði
5MSËKNIR SKAL SENDA Å TÎLVUPËSTI TIL OLOF ICECAREIS
með upplýsingum um menntun og fyrri störf fyrir
 DESEMBER 

Háskólapróf, framhaldsmenntun er kostur.
Góð tölfræðikunnátta er nauðsynleg.
Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er nauðsynleg.
Þekking og/eða reynsla af gagnagrunnum er kostur.
Reynsla af gagnasöfnun er nauðsynleg.
Góð samstarfs- og samskiptahæfni er nauðsynleg.
Reynsla af greiningu og uppsetningu ferla er kostur.
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að sá sem ráðinn verður geti haﬁð störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2011 og skulu umsóknir berast á eftirfarandi póstfang: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík, eða
rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.
thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.

Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri
Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar
embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri (FSA).
8P HU Dè U èD VHWQLQJX WLO HLQV iUV YHJQD OH\¿V
forstjóra. Velferðarráðherra setur í stöðuna frá og með
1. febrúar 2012.

STOFA
ICELANDIC
TOURIST
BOARD

Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum um
heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 með síðari breytingum. Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús og
veitir sérfræðiþjónustu í helstu greinum læknisfræði
og hjúkrunarfræði og almenna sjúkrahúsþjónustu
í sínu umdæmi. Þá annast sjúkrahúsið starfsnám í
heilbrigðisvísindagreinum og starfar í nánum tengslum við háskóla á sviði fræðslumála heilbrigðisstétta
og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Sjúkrahúsið á
Akureyri er annað stærsta sjúkrahús landsins og varasjúkrahús Landspítala. Að jafnaði eru um 630 manns
starfandi á FSA í um 480 ársstörfum.

VAKINN – GÆÐAFULLTRÚI
Ferðamálastofa auglýsir lausa stöðu gæðafulltrúa VAKANS, gæða- og umhverﬁskerﬁs
ferðaþjónustunnar. Um er að ræða 100% starf. Starfsstöð gæðafulltrúa er á
skrifstofu Ferðamálastofu í Reykjavík en starﬁð heyrir undir forstöðumann skrifstofu
Ferðamálastofu á Akureyri. Starﬁð krefst töluverðra ferðalaga innanlands.

)RUVWMyUL EHU iE\UJè i Dè )6$ VWDU¿ t VDPU PL
við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf sem
ráðherra setur honum. Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu sjúkrahússins, að rekstrarútgjöld og
rekstr-arafkoma sé í samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.

Helstu verkefni gæðafulltrúa:
• Úttekt á ferðaþjónustufyrirtækjum sem
eru í VAKANUM
• Gerð úttektarskýrslna
• Aðstoð við uppfærslur á viðmiðum og
fylgigögnum VAKANS

Forstjóri skal hafa háskólamenntun og reynslu af
UHNVWUL RJ VWMyUQXQ VHP QêWLVW KRQXP t VWDU¿ +DQQ
skal einnig hafa þekkingu og reynslu á sviði heilbrigðisþjónustu. Gerð er krafa um hæfni í mannlegum
VDPVNLSWXPiVDPWOHLèWRJDK ¿OHLNXP

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í ferðamálafræðum eða
gæðamálum (BS próf)
• Þekking og reynsla af ferðaþjónustu
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

+ IQL XPV NMHQGD YHUèXU PHWLQ DI QHIQG VHP
skipuð er af velferðarráðherra skv. 2. mgr. 9. gr. laga
nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu. Um launakjör
forstjóra fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs, sbr. lög
nr. 47/2006 um kjararáð.

1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU6YHLQQ0DJQ~V
son, skrifstofustjóri, sveinn.magnusson@vel.is.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsIHULOVNXOXEHUDVWYHOIHUèDUUièXQH\WLQX+DIQDUK~VLQX
við Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða á netfangið:
postur@vel.is eigi síðar en 23. desember nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
setningu í embættið hefur verið tekin.

PORT hönnun

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja
um embættið.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og
starfsferil skulu berast með tölvupósti til Elíasar
Bj. Gíslasonar, elias@ferdamalastofa.is, eða á
skrifstofu Ferðamálastofu, Strandgötu 29, 600
Akureyri og vera merktar starﬁnu. Ekki er um sérstök
umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um starﬁð hefur
verið tekin. Laun eru greidd samkvæmt launakerﬁ
starfsmanna ríkisins.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 | Fax 535 5501
Strandgata 29 | 600 Akureyri | Sími 535-5510 | Fax 535 5501

Umsóknarfrestur er til og með 27. desember nk.
og er óskað eftir því að viðkomandi einstaklingur geti
haﬁð störf sem fyrst, en í síðasta lagi 1. febrúar 2012.

VAKINN
Í byrjun árs 2012 mun Ferðamálastofa taka í
notkun nýtt gæða- og umhverﬁsﬂokkunarkerﬁ fyrir
íslenska ferðaþjónustu. Meginmarkmið VAKANS er
að auka og eﬂa gæði í ferðaþjónustu á Íslandi með
handleiðslu og byggja upp samfélagslega ábyrgð
ferðaþjónustufyrirtækja hér á landi. VAKINN er unnin
í samvinnu Ferðamálastofu, Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands, Samtaka ferðaþjónustunnar og Ferðamálasamtaka íslands.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Elías Bj. Gíslason
forstöðumaður skrifstofu Ferðamálastofu á Akureyri.
Upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að ﬁnna
á www.ferdamalastofa.is
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Störf við

S TARFATORG.IS

ræstingar!
=gZ^ciZ][h`VgZ[i^gVÂg{ÂV
hiVg[hbZcci^ag¨hi^c\V{
][jÂWdg\Vghk¨Â^cj

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

Starf

Stofnun

Staður

Nýtt
Umsjónarmaður fasteigna
Landbúnaðarháskóli Íslands
Hveragerði
Eftirlitsmaður í hlutastarf
Flugmálastjórn Íslands
Reykjavík
Lögfræðingur
Forsætisráðuneytið
Reykjavík
Verkefnisstjóri
HÍ, Rannsóknarþjónusta
Reykjavík
Heilsugæslulæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Seltjarnarnes
Hjúkrunarfræðingur, afleysing
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Garðabær
Skrifstofustarf
Þjóðskrá Íslands
Reykjavík
Lektor í líffærafræði, líflyfjafræði
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
Reykjavík
Lektor í þjóðfræði
HÍ, félags- og mannvísindadeild Reykjavík
Aðstoðarsaksóknarar
Ríkissaksóknari
Reykjavík
Sérfræðingur í matvælaeftirliti
Matvælastofnun
Selfoss
Sérfræðingur í þjóðhagsreikn.
Hagstofa Íslands
Reykjavík
Ken. í stjörnufr. og eðlis- og efnafr. Menntaskólinn við Sund
Reykjavík
Vaktstjóri
Vegagerðin
Hafnarfjörður
Hjúkrunarfræðingar
LSH, kvenlækningadeild
Reykjavík
Rannsóknarmaður
LSH, svefnrannsóknarstofa
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
LSH, krabbameinslækningadeild Reykjavík
Yfirlæknir ofnæmislækninga
LSH, ofnæmislækningar
Reykjavík
Forstöðumaður
Fangelsismálastofnun ríkisins Kvíabryggja
Kennari í jarðfræði
Fjölbrautaskóli Norðurl. vestra Sauðárkrókur
Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is

Nr. á vef
201112/020
201112/019
201112/018
201112/017
201112/016
201112/015
201112/014
201112/013
201112/012
201112/011
201112/010
201112/009
201112/008
201112/007
201112/006
201112/005
201112/004
201112/003
201112/002
201112/001

K^ÂaZ^ijbVÂ_{`k¨Âjb!
kVcYk^g`jbd\hVbk^h`jhbjb
Z^chiV`a^c\jb!'%{gVZÂVZaYg^
YV\"!hÂYZ\^h"d\]Za\Vg"
g¨hi^c\Vg#
=gZ^cihV`VkdiidgÂZgh`^angÂ^
[ng^gg{Âc^c\j#
C{cVg^jeeaÅh^c\Vg/
7dg\]^aYjgK^a]_{abhYii^ghbV/
-''&--*#:^cc^\Zg]¨\iVÂh¨`_V
jbhig[^c{]Z^bVhÂj
=gZ^ciZ][#!lll#]gZ^ci#^h
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Laus störf hjá ríkinu

9L`RQH]xR
(R\YL`YP
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Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

Embætti forstöðumanns fangelsins á
Kvíabryggju laust til umsóknar
Innanríkisráðuneytið auglýsir embætti forstöðumanns
fangelsisins á Kvíabryggju laust til umsóknar. Miðað er
við að innanríkisráðherra skipi í embættið frá og með 31.
MDQ~DU  WLO ¿PP iUD VEU  JU ODJD QU  XP
fullnustu refsinga. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Fangelsi ríkisins eru starfrækt á grundvelli laga um fullQXVWXUHIVLQJDQURJUHJOXJHUèDUQU

Velferðarsvið

Hverﬁsstjóri í Breiðholti
Þann 11. nóvember s.l. samþykkti borgarráð að setja af stað tilraunaverkefni í Breiðholti til þriggja ára. Markmiðið með
verkefninu er að þjónusta Reykjavíkurborgar í hverfinu verði heildstæðari, markvissari og samhæfðari, íbúum hverfisins
til hagsbóta. Í verkefninu felst að ráða hverfisstjóra/-stýru í Breiðholti sem annast framkvæmdastjórn þjónustumiðstöðvar
Breiðholts ásamt því að hafa yfirumsjón með samstarfi borgarstofnana í Breiðholti.
Hverfisstjórinn heyrir undir sviðsstjóra Velferðarsviðs í skipuriti borgarinnar.
Starfssvið:
o &ORYSTA YFIRUMSJËN OG ¹BYRGÈ ¹ ÖJËNUSTU REKSTRI OG STARFSMANNAHALDI ¶JËNUSTUMIÈSTÎÈVAR "REIÈHOLTS OG ÖEIM STARFSeiningum sem undir hana heyra.
o &ORYSTA OG YFIRUMSJËN MEÈ SAMSTARFI BORGARSTOFNANA Å "REIÈHOLTI OG SAMÖ¾TTINGU VERKEFNA Å ÖEIM TILGANGI AÈ B¾TA
þjónustu við íbúa og efla samráð og samstarf við íbúa um þróun þjónustunnar.
o !NNAST UNDIRBÒNING FUNDA HVERFISR¹ÈS OG FRAMKV¾MD VERKEFNA FYRIR HVERFISR¹È
o 3TARFA MEÈ STÕRIHËP ÖVERT ¹ SVIÈ BORGARINNAR SEM SETTUR VERÈUR ¹ LAGGIRNAR Å TENGSLUM VIÈ TILRAUNAVERKEFNIÈ
o 4AKA Ö¹TT Å YFIRSTJËRN 6ELFERÈARSVIÈS SAMKV¾MT FYRIRKOMULAGI SEM SVIÈSSTJËRI SETUR
o ®NNUR ÖAU VERKEFNI SEM HVERFISSTJËRA ERU FALIN
Menntunar- og hæfniskröfur:
o (¹SKËLAMENNTUN SEM NÕTIST Å STARFI FRAMHALDSMENNTUN ¾SKILEG
o ¶EKKING OG REYNSLA AF STJËRNUN OG OPINBERRI STJËRNSÕSLU
o ¶EKKING OG REYNSLA AF REKSTRI OG STARFSMANNAHALDI
o 2EYNSLA AF SAMÖ¾TTINGU ÖJËNUSTU ER KOSTUR
o ¶EKKING EÈA REYNSLA AF Ö¹TTTÎKULÕÈR¾ÈI ER KOSTUR
o &RAMÒRSKARANDI H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o &RAMSÕNI FRUMKV¾ÈI METNAÈUR FORYSTUH¾FILEIKAR OG SJ¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM
o 'OTT VALD ¹ ÅSLENSKU OG ENSKU OG F¾RNI TIL AÈ TJ¹ SIG Å R¾ÈU OG RITI
Um launamál fer samkvæmt ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3TELLA + 6ÅÈISDËTTIR SVIÈSSTJËRI 6ELFERÈARSVIÈS NETFANG STELLAKRISTINVIDISDOTTIR REYKJAVIKIS OG
,ËA "IRNA "IRGISDËTTIR STARFSMANNASTJËRI NETFANG LOABIRNABIRGISDOTTIR REYKJAVIKIS OG Å SÅMA  
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is fyrir
18. desember n.k.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Forstöðumaður fangelsis ber ábyrgð á að fangelsið sem
KDQQ VWêULU VWDU¿ t VDPU PL YLè O|J RJ VWMyUQYDOGVI\ULU
mæli. Hann ber ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma séu innan þess fjárhagsramma sem ákveðinn er í
samráði við Fangelsismálastofnun og að fjármunir séu
nýttir á eins árangursríkan hátt og kostur er. Forstöðumaður ber ábyrgð á daglegum rekstri fangelsis og gefur
fyrirmæli þar að lútandi í samræmi við lög og reglugerðir.
ëiEHUKDQQiE\UJèiVWDUIVPDQQDKDOGLVNLSXODJL|U\JJLV
og þjónustu í fangelsinu. Forstöðumaður sér til þess að
starfsmenn fangelsisins ræki störf sín af alúð og samviskusemi þannig að föngum sé tryggð örugg og skipuleg
IDQJDYLVW Dè PDQQOHJUDU YLUèLQJDU Vp J WW RJ Dè IDQJDU
fái þá þjónustu og aðhlynningu sem þeim ber. ForstöðuPDèXUKHIXUVDPNY PWiNY èXPODJDXPIXOOQXVWXUHIVLQJDQUiNY|UèXQDUYDOGXPêPLVDWULèLHUYDUèD
réttindi og skyldur fanga. Nánari upplýsingar um starfsemi
IDQJHOVLVLQVi.YtDEU\JJMXPi¿QQDiZZZIDQJHOVLLV
ËXPVyNQVNXOXNRPDIUDPXSSOêVLQJDUXPHIWLUìYtVHP
YLèi PHQQWXQ UH\QVOXDIVW|UIXPLQQDQIXOOQXVWX
RJ UHIVLY|UVOXNHU¿VLQV   UH\QVOX DI VWMyUQVêVOXVW|UIXP
  UH\QVOX DI VWMyUQXQ RJ UHNVWUL VWRIQDQD HèD I\ULUW NMD
ìPWVWDUIVPDQQDKDOGLi WODQDJHUèRJYHUNHIQDVWMyUQXQ
  XSSOêVLQJDU VHP VQ~D Dè DQGOHJX DWJHUYL PDQQOHJXP
VDPVNLSWXPRJVMiOIVW èLtVW|UIXP XSSOêVLQJDUXPìUMi
núverandi eða fyrrverandi samstarfsmenn sem geta veitt
XSSOêVLQJDU XP VW|UI VDPVWDUIVK IQL RJ DèUD K IQL XPV NMDQGD VDNDUYRWWRUè
Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið postur@irr.is
HèDVNULÀHJDWLOLQQDQUtNLVUièXQH\WLV6|OYKyOVJ|WX
Reykjavík.
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum
skulu umsækjendur gefa upp tölvupóstfang sem notað
verður til að eiga öll samskipti við umsækjendur.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun
liggur fyrir.
Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu eigi síðar
HQGHVHPEHUQN1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWD
,QJLOtQ .ULVWPDQQVGyWWLU VNULIVWRIXVWMyUL t LQQDQUtNLVUièXQH\WLQXtVtPDRJ3iOO(:LQNHOIRUVWMyUL
)DQJHOVLVPiODVWRIQXQDUtVtPD
Innanríkisráðuneytinu,
7. desember 2011.
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Þína yfirsýn í lið með okkur
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með metnað til að halda áfram öflugri
uppbyggingu tekjustýringar hótelanna og glöggt auga fyrir nýjum tækifærum.
Æskilegt er að viðkomandi haﬁ reynslu af og þekkingu á tekjustýringu eða sambærilegum störfum.
Við leggjum mikla áherslu á sjálfstæð, nákvæm og vönduð vinnubrögð. Viðkomandi þarf að geta
haﬁð störf ekki síðar en 1. febrúar 2012.

Um Flugleiðahótel ehf.:
Félagið er það stærsta á sviði hótelrekstrar á
Íslandi og rekur hótel undir vörumerkjunum
Hilton, Icelandair Hotels og Hótel Edda.
Einnig reka Flugleiðahótel VOX Restaurant og
veitingastaðinn Satt.

Hæfniskröfur:
Ȓ Háskólamenntun á sviði viðskipta-, verk- eða hagfræði.
Ȓ Mjög góð enskukunnátta skilyrði.

Ȓ Reynsla af tekjustýringu æskileg.
Ȓ Þekking á eða reynsla af ferðaþjónustu kostur.

Umsóknarfrestur er til 16. desember 2011 og skulu umsóknir sendar til ho@icehotels.is.

MECHANICAL ENGINEERS, ELECTRO ENGINEERS,
PROGRAMMERS/SOFTWARE DEVELOPERS
Jobconnect is a Norwegian stafﬁng and recruiting agency. We are successfully recruiting qualiﬁed personnel from
abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international companies. We are now searching on
behalf of:
National Oilwell Varco Norway AS, a worldwide leader in the design, manufacture and sale of comprehensive systems and
components used in oil and gas drilling and production. The National Oilwell Varco Norway AS headquarter is in Kristiansand,
with branch ofﬁces in Stavanger, Molde, Asker and Arendal and subdivisions in Tønsberg and Trondheim. www.nov.com

s GENERAL QUALIFICATIONS AND SKILLS:
We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at the same
time contribute to positive teamwork. Applicants should have a background as engineers (BSc. or
MSc.). It is also important with good communication skills in English.
s ONE OR MORE OF THE FOLLOWING POINTS IS A PLUS:
Work experience from oil-related or other relevant technical ﬁelds.
Experience and knowledge of hydraulic systems, steering systems, integrated control systems,
drilling related equipment or systems for offshore drilling rigs.
s WE CAN OFFER:
Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for
professional development and competitive conditions.
Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person below.
Applications without transcripts of grades will not be considered.

Contact: Karianne Haugom, Stafﬁng Advisor Jobconnect | e-mail: karianne@jobconnect.no |

www.jobconnect.no

AUGLÝSINGASTOFAN DAGSVERK / H AG / 1 2 1 1

Ert þú framúrskarandi?
Vegna aukinna verkefna óskar LS Retail að ráða framúrskarandi sérfræðinga.
æðinga.
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

Vörustjóri/Product Manager

Ráðgjafar Microsoft Dynamics
i AX

Starfssvið felst í þarfagreiningu og umsjón með vöruþróun nýrra lausna í
samstarﬁ við þróunarteymi og viðskiptavini. Áhersla er lögð á eigin vöruþróun.

- Starfsstöðvar í Bandaríkjunum og á Íslandi

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði,
verkfræði, upplýsingatækni eða viðskipta. Árangursríkur starfsferill og reynsla af
sambærilegu starﬁ æskileg.

Hugbúnaðarhönnuður
Microsoft Dynamics AX

Starfssvið felst í ráðgjöf og þjónustu á viðskiptalausnum byggðum á Microsoft
Dynamics AX.
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun á sviði viðskipta-, tölvunareða verkfræði. Haldgóð þekking á Microsoft Dynamics AX eða öðrum
viðskiptakerfum er nauðsynleg. Reynsla af verslunarlausnum er kostur. Góðir
samskiptahæﬁleikar eru skilyrði og viðkomandi verður að vera ófeiminn við að
sýna og kenna á hugbúnað. Góð enskukunnátta er skilyrði sem og aðstæður til
að geta verið mikið á ferðalögum.

Starfssvið felst í hönnun og forritun viðskiptalausna fyrir Microsoft Dynamics AX
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í verkfræði, tölvunarfræði
eða önnur menntun ásamt reynslu af sambærilegu starﬁ. Reynsla af
hugbúnaðargerð og hönnun hugbúnaðarkerfa með Microsoft Dynamics AX er
æskileg. Góð þekking á gagnagrunnskerfum og virkni þeirra.

Hugbúnaðarhönnuður .NET
Starfssvið felst í hönnun og forritun á hugbúðnaðarlausnum í .NET umhverﬁ
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði
eða sambærileg menntun æskileg. Viðkomandi þarf að geta notið sín í
dýnamísku starfsumhverﬁ þar sem agile-aðferðafræði er beitt. Þekking á
Microsoft Visual Studio og C# er kostur.

Hugbúnaðarhönnuður
- handtölvulausnir
Starfssvið felst í hönnun og forritun á lausnum fyrir hand- og spjaldtölvur
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun eða annað tækninám
æskilegt en sjálﬂærðir snillingar koma vel til greina. Viðkomandi þarf að geta
notið sín í dýnamísku starfsumhverﬁ þar sem agile-aðferðafræði er beitt.
Reynsla af hugbúnaðarþróun fyrir handtölvur (Android, Windows Mobile, iOS)
er kostur en ekki skilyrði.

Upplýsingar um störﬁn veita Torﬁ Markússon
(torﬁ@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is)
ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 20. desember.

Við leggjum okkur fram, stöndum saman og vitum hvað þarf til að
skara framúr. Frumkvæði og nýsköpun eru mikilsverðir eiginleikar sem
hafa skipað LS Retail í fremstu röð í þróun hugbúnaðar á alþjóðavísu.
Við þróum hugbúnað fyrir fyrirtæki í verslunarrekstri og seljum vörur
okkar í gegnum net 120 endursöluaðila í 60 löndum. Við leitum að
öﬂugum og metnaðarfullum einstaklingum sem eru reiðubúnir að
takast á við fjölbreytt og vaxandi verkefni. Góð enskukunnátta er
mikilvægur þáttur til að ná árangri í okkar starfsumhverﬁ.

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnðarmál
og þeim svarað. Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is
Umsókn um störﬁn þarf að fylgja starfsferilskrá.

Nú er lag á að sækja um og koma til liðs við samheldinn hóp sem
metur góðan starfsanda mikils.

LS Retail hugbúnaður er í fremstu röð á heimsvísu og seldur í samstarﬁ við 120 vottuð fyrirtæki í meira en 60 löndum. Um 1.850 fyrirtæki nota hugbúnað LS Retail á 79.000 afgreiðslukössum í alls 37.000
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.
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Ráðningarþjónusta

Bókari - 50% starf.

)7?8-?<

Leitum að bókara til starfa í 50% starf. Vinnutími er kl. 13-17.
Um er að ræða færslu á öllu fjárhagsbókhaldi ásamt viðskiptamanna-,
launa- og birgðabókhaldi. Bókari þarf að geta stemmt af reikninga,
gert kassauppgjör og stillt upp bókhaldi til endurskoðanda.

#99?>9492=:2 5 9?=>?1C<4<>F6431?.:<2-<=@F49?704>-<-?2?8=>-<1=8-994
7.<0C>>=7?:2 5 9?=>?=>-<1,499?> 840<1<67>4767

Leitað er að vönum bókara sem hefur glöggan skilning á bókhaldi,
með góða tölvukunnáttu og þekkingu á Navision tölvukerfum.
Bókarinn þarf að geta unnið sjálfstætt.

Starfssvið
D5 9?=>-:2=-8=64;>4@49@0<-9/4@4=64;>-@494

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
hreyﬁng@hreyﬁng.is fyrir 17. des.

D?99<<-@4=64;>-@49-

Hæfniskröfur
D&099>?9<0C9=7-=@44<-1@4<65?9-< <-1049/-@4<65?9-<0-=8 4
D% >>7?9/ /?29-?<  = <37 194:2 5 9?=>?7?9/
D!0>->47-@499-=571=>F>>:2 3 ;4

Stjórn Náttúrustofu Reykjaness auglýsir
starf forstöðumanns laust til umsóknar

D! >?92?87-6?99>>-9-?=C9702 09=6-:2307=>04>>':<?<7-9/-87
D! -78099>7@?6?99>>-

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Náttúrustofa Reykjaness er rekin skv. lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur nr. 60 frá 1992.
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

""(251E 4=64=7 E(0C65-@ 6E) 84E -BE33<33<4=EAAA33<4=

Stofan er staðsett að Garðvegi 1, Sandgerði og starfar þar
undir sama þaki og í nánu samstarﬁ við Rannsóknasetur HÍ
á Suðurnesjum, Botndýrarannsóknastöðina í Sandgerði og
Fræðasetrið í Sandgerði.
Stofan hefur fengist við margvíslegar rannsóknir en rannsóknir
tengdar lífríki fjöru og stranda hafa verið umfangsmestar. Á
stofunni starfa 5 sérfræðingar.

Störf á ferðaskrifstofu
Vegna aukinna verkefna óska Terra Nova og Iceland Tours eftir starfsfólki.
Um er að ræða tímabundnar stöður (í 7-9 mánuði) með möguleika á framlengingu. Helstu verkefni fela í sér
sölu, bókanir og úrvinnslu gagna vegna móttöku erlendra ferðamanna til Íslands. Æskilegt er að viðkomandi
geti byrjað fljótlega en við erum reiðubúin að bíða eftir réttu fólki sé þess þörf.
Við bjóðum spennandi starf hjá einu fremsta ferðaþjónustufyrirtæki landsins. Þú verður hluti af frábærum hópi
starfsfólks sem býr yfir afburðaþekkingu á sínu sviði.
• Mjög góð kunnátta í þýsku, frönsku og/eða spænsku er skilyrði.
• Háskólamenntun er æskileg.
• Þjónustulipurð og reynsla af sambærilegum störfum er
nauðsynleg.
• Jákvæðni, skipulags-, sölu- og samskiptahæfileikar, stundvísi
og metnaður.

Samkvæmt lögum skal forstöðumaður náttúrustofu hafa háskólapróf í náttúrufræði eða þekkingu sem meta má til jafns
við það. Hann er í fyrirsvari fyrir stofuna í heild, stjórnar daglegum rekstri hennar og ræður að henni annað starfslið með
samþykki stjórnar, eftir því sem fé er veitt til hverju sinni.
Gerðar eru kröfur um að umsækjandi haﬁ faglega þekkingu á
viðfangsefnum Náttúrustofunnar auk góðrar og yﬁrgripsmikillar
þekkingar á náttúru Reykjanesskaga. Umsækjandi skal hafa forystu-, skipulags- og samskiptahæﬁleika og áhuga á uppbyggingar og þróunarstarﬁ.
Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf 1. febrúar 2012
Umsóknum ásamt ferilskrá skal senda til stjórnar Náttúrustofu
Reykjaness, Vörðunni, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði eða á netfangið nr@nr.is fyrir 31. 12. 2011.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Árnadóttir formaður stjórnar
Náttúrustofu Reykjaness í síma 420 7555 einnig má ﬁnna upplýsingar á http://www.nr.is/.

Eingöngu er tekið við skriflegum umsóknum með
mynd ásamt upplýsingum um menntun, starfsreynslu,
tungumálakunnáttu og fleira. Upplýsingar eru ekki
veittar í síma. Með allar umsóknir verður farið sem
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur er til 16. desember.

Umsókn sendist til:
Terra Nova, Skógarhlíð 18, 105 Reykjavík
eða á netfang starf@terranova.is

HJARTAVERND

Hugbúnaðarsérfræðingur
Spennandi starf við hönnun og þróun upplýsinga- og skráningakerfis fyrir vísindagögn.

Flugmálastjórn Íslands óskar eftir að ráða eftirlitsmann í hlutastarf
Starfssvið
Flugmálastjórn óskar eftir að ráða eftirlitsmann til að gera hlaðskoðanir á loftförum, einkum loftförum skráðum erlendis
sem hafa viðkomu á Íslandi (SAFA Safety Assessment of Foreign Aircraft). Starﬁð felst í staðlaðri skoðun á loftförum og
gögnum þess auk skýrslugerðar og úrvinnslu gagna ásamt tilfallandi verkefnum. Um er að ræða hlutastarf um 30-40
klst. á mánuði að jafnaði. Heimilt er að sinna starﬁnu meðfram öðrum störfum skv. samkomulagi.
Menntunar- og hæfnikröfur
o !TVINNUÚUGMANNSSKÅRTEINI Ú !40, OG AÈ L¹GMARKI  ¹RA STARFSREYNSLU Å ÚUTNINGAÚUGI
o !È L¹GMARKI  TÅMA REYNSLA SEM ÚUGMAÈUR EÈA ÚUGSTJËRI ¹ FJÎLSTJËRNARÚUGVÁLAR
o 'ËÈ TÎLVUÖEKKING OG SKIPULAGSH¾ÙLEIKAR
o HUGI OG ÖEKKING ¹ ALÖJËÈLEGUM KRÎFUM UM STARFR¾KSLU LOFTFARA
o -JÎG GËÈ TÎK ¹ ÅSLENSKU OG ENSKU
o +OSTUR ER AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ LOKIÈ VIÈURKENNDU ÒTTEKTARN¹MSKEIÈI
Starfsmaður sem ráðinn verður þarf að að sækja tilheyrandi námskeið sem og starfsþjálfun erlendis í samtals um 10 daga
á tímabilinu janúar - mars 2012 og þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Við leitum að starfsmanni með góða samskiptahæﬁleika, örugga og þægilega framkomu. Hann þarf að sýna af sér sjálfstæði, háttvísi og fagmennsku í starﬁ, vera skipulagður og agaður í verkum sínum og geta unnið undir álagi. Launakjör taka
mið af kjarasamningum ríkisins.
Í boði er áhugavert starf hjá Flugmálastjórn þar sem reynsla og áhugi á ﬂugi fá notið sín. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Frekari upplýsingar um starﬁð gefur Halla S. Sigurðardóttir framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs (hallas@caa.is)
Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá til Flugmálastjórnar Íslands, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík fyrir 28.
desember n.k. merkt, „Flugmálastjórn – umsókn um starf eftirlitsmanns SAFA“
Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun með u.þ.b. 40 starfsmenn. Hlutverk Flugmálastjórnar er að fara með stjórnsýslu á sviði ﬂugmála innanlands og á alþjóðavettvangi, hafa eftirlit með hvers konar ﬂugstarfsemi á vegum íslenskra aðila til að tryggja öryggi í ﬂugi innanlands og utan.
Flugmálastjórn leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa.

Starfsumhverfi:
o 5MHVERFI BLANDA AF 7INDOWS OG ,INUX
o /RACLE GAGNAGRUNNUR
Helstu verkefni:
o ¶RËUN OG VIÈHALD ¹ SKR¹NINGAR OG BËKUNARKERFI
o 6ANDAM¹LAGREINING
o 6INNA VIÈ GAGNAHLEÈSLUR
o 3KJÎLUN
o $AGLEG ÖJËNUSTA VIÈ NOTENDUR
Menntunar- og hæfniskröfur:
o ¶EKKING OG SKILNINGUR ¹ HLUTBUNDINNI HÎNNUN
og lagskiptri hönnun
o 2EYNSLA AF 0(0 FORRITUN ¾SKILEG
o 2EYNSLA AF 31, KOSTUR
o ¶EKKING ¹ ,INUX KOSTUR
o 3KIPULÎGÈ VINNUBRÎGÈ VANDVIRKNI OG N¹KV¾MNI
o (¹SKËLAPRËF Å TÎLVUNARFR¾ÈI OGEÈA GËÈ ÖEKKING
OG REYNSLA Å HUGBÒNAÈARÖRËUN
Umsjón með ráðningu:
3IGRÒN (ALLDËRSDËTTIR SIGRUNH HJARTAIS .¹NARI UPPLÕSINGAR
GEFUR 3IGRÒN Å SÅMA   OG   MILLI  OG  EFTIR
hádegi.
Umsóknarfrestur til og með:
 DESEMBER  5MSËKNUM SKAL SKILA TIL (JARTAVERNDAR
(OLTASM¹RA   +ËPAVOGI MERKT (UGBÒNAÈARÖRËUN EÈA ¹
NETFANGIÈ SIGRUNH HJARTAIS
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Við leitum að
markaðsmanni
ársins
WOW air leitar að markaðsstjóra með
brennandi áhuga á markaðsmálum
og umfangsmikla reynslu af þeim.
Viðkomandi þarf að hafa ýmislegt til
brunns að bera, þ.m.t. háskólamenntun,
gott skap, ævintýraþrá og hugmyndaauðgi. Hann þarf líka að hafa vit á
samfélagsmiðlum, netmarkaðssetningu,
markaðsáætlunum, skipulagi, vörumerkjauppbyggingu og öllu því sem
fylgir einu mest spennandi starﬁ
landsins. Ekki er verra ef hann hefur
gaman af því að ferðast og umgangast
skemmtilegt fólk.
Erum við nokkuð að tala um þig?

Sendu umsókn á
markadsstjori@wowair.is
fyrir 18. desember, 2011.



Aðstoðarframleiðslustjóri
Kornax leitar að starfskrafti með tæknimenntun s.s.
rafvirkjun, vélfræði eða álíka og /eða bakaramenntun.
Helstu verkefni:
• Vinna við mölun
• Vinna við fyrirbyggjandi viðhald á verksmiðju
• Vinna við pökkun
• Önnur tilfallandi störf

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 18. desember nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is.

Mikilvægir eiginleikar:
• Vinnu- og samviskusemi
• Líkamleg hreysti
• Stundvísi
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Færni í ensku / dönsku
• Góð tölvufærni

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Til sölu frauðkassaverksmiðja sem hefur verið
rekin í leiguhúsnæði á Akureyri.
Afhending getur farið fram nú þegar.

Icepack ehf. óskar að ráða
söluráðgjafa fyrir matvælaiðnað

Tilboð óskast
í eirfarandi tæki
fyrir prentiðnað

Starfssvið:
o 3ALA OG R¹ÈGJÎF ¹ KRYDDUM OG ÅBLÎNDUNAREFNUM
FYRIR MATV¾LAIÈNAÈ OFL
o 3AMSKIPTI VIÈ ERLENDA BIRGJA
Hæfniskröfur
o -ENNTUN TD Å KÎTIÈN MATREIÈSLU EÈA MATV¾LA
FR¾ÈI
o 2EYNSLA AF VINNU Å MATV¾LAFRAMLEIÈSLU
o .¹KV¾MNI FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å STARFI
o ¶EKKING ¹ MATV¾LAVINNSLU
o 'ËÈ ENSKU KUNN¹TTA

Frekari upplýsingar veittar á skrifstofunni.
Áhugasamir haﬁ samband eigi síðar en 19. þ.m.

Prentvélar
HPI 3000 4C prentvél
Heidelberg Quickmaster DI,46 Pro prentvél
Digimaster E 125 bókaprentunarsamstæða
Heidelberg Cylinder
Heidelberg Truk

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR %INAR (ELGI *ËNS
SON EINAR ICEPACKIS   
Umsóknarfrestur er til 20. desember 2011.
)CEPACK EHF
%NGJATEIG   2EYKJAVÅK

Ljósritunarvélar
Konica Minolta ljósritunarvél og fylgihlutir
KM Bizhub pro C6500 EP ásamt búnaði
Minolta Dialta
Minolta Bizhub C 250
Önnur tæki
Neschen HotLam 1600
Value Jet 1604 prentari
Techway Winder Dryer TW 1600
Grapec FC 7000 - 160 cm
Photoprint DX-C+P
Heidelberg GTO 52
Polar MOHR hnífur
Nagel heilína
Nagel heari
Nagel Citiborma borvél
Foliant plöstunarvél
GBS lamineringarvél
Folimer fellingarvél
Mininak pöns vél

Star fsmaður
í plastdeild
Starfslýsing:
Plastdeild (extrusion deild) framleiðir plastfilmur úr
polýetýlen sem eru notaðar til framleiðslu áprentaðra
og óáprentaðra umbúða.
Unnið er á þrískiptum vöktum 5 daga vikunnar.

Hæfniskröfur:
Samviskusemi, stundvísi og reglusemi.
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Grunnkunnátta í íslensku og ensku nauðsynleg.
Reynsla af plastiðnaði er kostur.
Lyftararéttindi æskileg.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU
BRANDARANA Í SÍMANN
NN
N

m.visir.is

Sérfræðingar í umbúðalausnum

Fáðu Vísi í símann!

Fossháls 17-25, 110 Reykjavík, Iceland,
sími 580 5600, fax: 580 5690, www.plastprent.is
Plastprent er leiðandi fyrirtæki á umbúðamarkaði á Íslandi og hefur í yfir 50 ár þjónað
öllum sviðum atvinnulífsins. Hjá fyrirtækinu starfar öflugur og samhentur hópur
starfsmanna sem þjóna viðskiptavinum bæði innanlands og erlendis.

Netfang: ss@logkop.is

Skrifstofa í Austurstræti til leigu
17,5 fm skrifstofa laus til leigu.
Skrifstofan eru 5. hæð í góðu skrifstofuhúsnæði með aðgengi
að eldhúsi, salernisaðstöðu og helstu skrifstofutækjum.
Jafnframt er innifalin móttaka, símsvörun, vel búið fundarherbergi, kafﬁvél, póstsendingar, öryggiskerﬁ o.ﬂ.
Hentar vel einstaklingi í sjálfstæðum rekstri en á hæðinni er
blönduð starfsemi úr viðskiptalíﬁnu.
Upplýsingar veitir Lilja í síma 415-2200

Sölufulltrúar:
Jóna María
jmh@365.is 512 5473
Brynja Dan
brynjadan@365.is 512 5465
Snorri
snorris@365.is 512 5457

Tilboð óskast í öll eða einstök tæki og seljast þau
í núverandi ástandi. Nánari upplýsingar veitir
Sigurjón Freyr Alfreðsson, hjá Bíla- og tækjaármögnun Landsbankans í síma 858 2083 eða
sigurjon.f.alfredsson@landsbankinn.is.

Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi
fimmtudaginn 15. desember.
Hægt er að sækja um starfið á www.plastprent.is
Nánari upplýsingar veitir Arnar í síma 897 8813.

(AMRABORG  o +ËPAVOGI
Sími 554 5200 Fax 554 3916

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi

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.

Útboð

ÚTBOÐ
Útboð 15145 Sorphirða og rekstur gámasvæðis
í sveitarfélaginu Húnaþingi vestra
Ríkiskaup, fyrir hönd sveitafélagsins Húnaþings vestra, óska eftir tilboðum í sorphirðu og rekstur gámastöðvar. Nánari upplýsingar er að
ﬁnna í útboðsgögnum sem verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.
rikiskaup.is
Opnun tilboða verður 26. janúar 2012 kl. 11.00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Meiri Vísir.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
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.:

Vinnusparnaður

Íslenska Kísilfélagið ehf
Útboð á verkfræðivinnu

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

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

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

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

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

Íslenska Kísilfélagið ehf óskar eftir tilboðum í verkið:
"Silicon Metal Plant in Helguvik, phase 1, Engineering Tender".
Verkið felst í að klára hönnun áætlaðrar kísilverksmiðju í
Helguvík, sem hefur verið grunnhönnuð af Tenova-Pyromet,
tryggja að íslenskir staðlar séu uppfylltir og vinna öll gögn til að
fá byggingaleyﬁ.

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

Reynsla og þekking

Skilyrði fyrir þátttöku í útboði þessu er a.m.k. 10 ára reynsla
af verkfræðilegri hönnun iðnaðarmannvirkja. Allri vinnu við
verkið skal skilað á ensku.

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

Sanngjarnt verð

Þessu verki skal að fullu lokið eigi síðar en 30. apríl 2012 eða 3
mánuðum frá undirritun samnings milli Íslenska Kísilfélagsins
og verkfræðistofu.

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

Útboðsgögn verða aðgengileg væntanlegum bjóðendum á
vefsvæði sem hægt er að fá aðgang að með því að senda tölvupóst á netfangið: emil@vss.is og verður þá aðgangur opnaður
fyrir viðkomandi.

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
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