atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Skrifstofustarf
Optima er þjónustufyrirtæki sem
stofnað var árið 1953. Það sérhæfir sig
meðal annars í sölu á fjölnotatækjum,
prenturum og tengdum rekstrarvörum.
Fyrirtækið hefur starfað hvað lengst í
tæknigeiranum og varð fyrst fyrirtækja
til að flytja inn og selja ljósritunarvélar
á Íslandi. Optima leggur áherslu á
fagmannlega, hraða og persónulega
þjónustu við viðskiptavini sína.

Optima leitar að nákvæmum og samviskusömum einstaklingi
í skrifstofustarf. Um 50% starf er að ræða fyrst um sinn.
Starfssvið
t 4ÓNTWÚSVOPHNØUUBLBWJ§TLJQUBWJOB
t *OOTLSÈOJOHPHVUBOVNIBME
TBNOJOHB
t (FS§SFJLOJOHB
t ½OOVSUJMGBMMBOEJWFSLFGOJ

Nánari upplýsingar um fyrirtækið
má finna á heimasíðu þess
www.optima.is

Hæfniskröfur
t (Ø§UÚMWVLVOOÈUUBFSOBV§TZOMFH
t (Ø§FOTLVLVOOÈUUB
t 3FZOTMBBGTLSJGTUPGVTUÚSGVN
t /ÈLWNWJOOVCSÚH§ TBNWJTLVTFNJ
PHTKÈMGTU§JÓTUBSGJ
t 'BHMFHGSBNLPNBPH¢KØOVTUVMVOE

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 18 júní nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem
trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

ráðgjöf ráðningar rannsóknir
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Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Sérfræðingur
í Markaðsdeild
Markaðsdeild Landsbankans leitar að áhugasömum einstaklingi sem er tilbúinn
til að takast á við spennandi og krefjandi verkefni. Viðkomandi þarf að hafa ríka
leiðtogahæfileika, hæfni til að hrinda verkefnum í framkvæmd og hrífa fólk með sér.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»

»

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

»

Reynsla af markaðsstörfum skilyrði

»

Þekking á fjármálamarkaði æskileg

»
»
»
»

Þátttaka í stefnumótun á sviði
markaðsmála
Mótun og framkvæmd
markaðsaðgerða og viðburða
Greining á markaðstækifærum
Samskipti við auglýsingastofu,
miðla og birgja
Almenn markaðsstörf

»
»
»
»

Landsbankinn

Góð íslenskukunnátta og færni
í rituðu máli skilyrði

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Elínborg Kvaran,
forstöðumaður Markaðsdeildar í síma
410 6886 / 825 6186 og Berglind
Ingvarsdóttir hjá Mannauði í síma
410 7914. Umsókn merkt “Sérfræðingur
í Markaðsdeild” fyllist út á vef bankans.
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.

Öguð og sjálfstæð vinnubrögð
Frumkvæði, færni í samskiptum
og þægilegt viðmót
Brennandi áhugi á markaðsmálum

landsbankinn.is

410 4000
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C++ forritun

Navision forritarar

Óskum eftir að komast í samband við reynda
C++ forritara sem hafa sannað sig í kröfuhörðu
umhverfi. Spennandi tækifæri og góð laun í
boði.

Óskum eftir að komast í samband við
öfluga Navision forritara sem langar
í nýjar áskoranir í starfi. Spennandi
tækifæri og góð laun í boði.

ráðgjöf ráðningar rannsóknir
Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is

Linux sérfræðingur
Við leitum að traustum og sjálfstæðum einstaklingi sem þrífst í krefjandi Linux
umhverfi þar sem lífleg og skemmtileg viðfangsefni er daglegt brauð. Lögð er rík
áhersla á áreiðanleika og vönduð vinnubrögð.
Starfssvið
t KØOVTUBWJ§UÚMWVLFSGJTFNGFMVSÓTÏSNB
VQQTFUOJOHBS SFLTUVS CSFZUJOHBSPHWJ§IBME
È-JOVYLFSGVN
t SØVOMBVTOBPHFOEVSCUVS

Hæfniskröfur
t 3FZOTMBBG-JOVYLFSGJTVNTKØO
t 3)$&F§BIÈTLØMBHSÈ§BÈTWJ§J
WFSLGS§JF§BUÚMWVOBSGS§JFSLPTUVS

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 18 júní nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður
með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

VILTU BÚA TIL GOTT SJÓNVARP?

Sendu póst á framleidandi@stod2.is til að fá nánari upplýsingar!
Sendu inn umsókn ásamt starfsferilsskrá á www.365midlar.is eigi síðar en 20. júní.

FÍTON / SÍA

Vegna aukinnar dagskrárgerðar leitar Stöð 2 að lífsglöðum, reyndum og skapandi sjónvarpsframleiðanda í
spennandi starf. Meðal verkefna er framleiðsla þátta, stjórnun viðburða, gæðastjórnun, verkefnaval,
samskipti við framleiðendur og almenn verkefnastjórnun. Krafist er menntunar og reynslu á sviði
dagskrárgerðar og kvikmyndaframleiðslu auk mikillar hæfni í mannlegum samskiptum.

LAUGARDAGUR 9. júní 2012

Aðalmaður í stjórn Íslandsbanka
Bankasýsla ríkisins óskar eftir tilnefningum í stjórn Íslandsbanka. Bankasýsla ríkisins fer með 5% eignarhlut í Íslandsbanka og skipar einn stjórnarmann af sjö.
Um Bankasýslu ríkisins
t #BOLBTâTMBSÓLJTJOTFSSÓLJTTUPGOVONF§TKÈMGTU§BTUKØSOTFNIFZSJSVOEJSGKÈSNÈMB
SÈ§IFSSB#BOLBTâTMBSÓLJTJOTGFSNF§FJHOBSIMVUJSÓLJTJOTÓGKÈSNÈMBGZSJSULKVN
4UPGOVOJOOJFSÓTUBSGTFNJTJOOJUMB§B§MFHHKBÈIFSTMVÈFOEVSSFJTOPH
VQQCZHHJOHVÚGMVHTJOOMFOETGKÈSNÈMBNBSLB§BSPHTUV§MBB§WJSLSJPHF§MJMFHSJ
TBNLFQQOJÈ¢FJNNBSLB§J USZHHKBHBHOTJÓÈLWBS§BOBUÚLVWBS§BOEJ¢ÈUUUÚLV
SÓLJTJOTÓGKÈSNÈMBTUBSGTFNJPHUSZHHKBWJSLBVQQMâTJOHBNJ§MVOUJMBMNFOOJOHT
t ¶GSBNUÓ§BSTUFGOVTJOOJMFHHVS#BOLBTâTMBOÈIFSTMVÈB§WFSBWJSLVSFJHBOEJÓGKÈSNÈMB
GZSJSULKVNPHCUBTUKØSOIUUJ¢FJSSBPHVQQMâTJOHBHKÚGUJMIMVUIBGB
t 7BMTUKØSOBSNBOOTFSÈLWF§J§BGWBMOFGOE TFNTLJQV§FSBGTUKØSO#BOLBTâTMVSÓLJTJOT
PHVOEJSCâSUJMOFGOJOHBSB§JMBGZSJSIÚOESÓLJTJOTÓTUKØSOJSGZSJSULKB TFNFSVÈGPSS§J
TUPGOVOBSJOOBS

Hæfniskröfur
t 7BMOFGOEJOTUZ§TUWJ§ÈLWF§OBSTUBSGTSFHMVS TFNVOOUFSB§LZOOBTÏSOÈOBSÈ
IFJNBTÓ§V#BOLBTâTMVSÓLJTJOT IUUQXXXCBOLBTZTMBJT'KBMMB§FSVNIGOJT
TLJMZS§JTUKØSOBSNBOOBÓ¢SJ§KVHSFJOTUBSGTSFHMOBOOB/FGOEJOUFLVSNBNJ§
BGZGJSTâO ¢FLLJOHVPHSFZOTMVWJ§LPNBOEJÓUFOHTMVNWJ§GZSJSULKBSFLTUVS
PHTUBSGTIUUJGKÈSNÈMBGZSJSULKB
t ¶TMBOETCBOLJFSFJOTUSTUBGKÈSNÈMBTUPGOVOMBOETJOTPHFS¢FLLJOH
ÈGKÈSNÈMBNÚSLV§VNPHCBOLBSFLTUSJTLJMFH
t +BGOSÏUUJLZOKBOOBFSIBGUÓIVHBWJ§WBMÈTUKØSOBSNÚOOVN
t "§JMJ TFNWBMOFGOEJOUJMOFGOJSTFNTUKØSOBSNBOOÓGKÈSNÈMBGZSJSULJ 
TLBMKBGOGSBNUVQQGZMMBIGJTTLJMZS§JHSFJOBSMBHBOSVN
GKÈSNÈMBGZSJSULJ

Áhugasamir aðilar, sem telja sig uppfylla skilyrði þriðju greinar starfsreglna valnefndar og hæfisskilyrði laga um fjármálafyrirtæki, eru hvattir til að senda ferilskrár sínar
til valnefndar Bankasýslu ríkisins á netfangið valnefnd@bankasysla.is. Einnig er unnt að fylla út eyðublað á heimasíðu Bankasýslunnar http://www.bankasysla.is
Nánari upplýsingar veitir Jón G. Jónsson, forstjóri Bankasýslu ríkisins, sími 550-1700
#PSHBSUÞO
3FZLKBWÓL
4ÓNJ
XXXCBOLBTZTMBJT
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vinbudin.is

Starfsmaður á mannauðssviði

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2012 og viðkomandi
hefði þurft að geta haﬁð störf í september.

ÁTVR óskar eftir starfsmanni í launavinnslu og önnur verkefni á mannauðssviði.
Helstu verkefni
· Launavinnsla
· Upplýsingagjöf varðandi kjaratengd mál
· Umsjón með og úrvinnsla úr starfsmannakerfum
· Þjónusta við stjórnendur og starfsfólk ÁTVR
· Ýmis verkefni á sviði mannauðsmála
Hæfniskröfur
· Reynsla af launavinnslu nauðsynleg
· Menntun sem nýtist í starfi
· Þekking á kjarasamningum
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Þjónustulipurð og sveigjanleiki
· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
· Nákvæmni í vinnubrögðum
· Góð tölvukunnátta, þ.m.t. excel
· Reynsla af Oracle launakerfi og Vinnustund er kostur

Laugarneskirkja auglýsir eftir tónlistarstjóra í hlutastarf með reynslu af kórstjórn, kunnáttu í orgel- og píanóleik
og innsýn í ólíkar tónlistarhefðir.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir haﬁ samband við formann
sóknarnefndar, Egil Heiðar Gíslason, á netfangið
egill@heima.is.
Sóknarnefnd Laugarneskirkju

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka
mið af þessum gildum.
Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN
RITARI / FULLTRÚI FORSTJÓRA

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

Hafrannsóknastofnunin óskar eftir að ráða ritara/
fulltrúa forstjóra. Auk almennra starfa ritara forstjóra
hefur ritari/fulltrúi umsjón með skjalasafni aðalskrifstofu stofnunarinnar.

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega
ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta
og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Leitað er eftir áhugasömum starfsmanni sem getur
unnið sjálfstætt, hefur lokið háskólapróﬁ og býr yﬁr
haldgóðri reynslu og góðri kunnáttu í íslensku, ensku
og norðurlandamáli. Umsækjendur þurfa að hafa
góða tölvukunnáttu og nokkra reynslu af skjalavörslu.
Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags.

Forstöðumaður
Upplýsingatækni

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun aldur og
fyrri störf sendist Hafrannsóknastofnuninni fyrir 25.
júní n.k.
Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun
landsins á sviði haf-og ﬁskirannsókna og gegnir auk þess
ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og
verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist
alþjóðlegu samstarﬁ við erlendar hafrannsóknastofnanir
og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi
sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði 160
starfmenn í þjónustu sinni.

Ad]ghW[fSóDWk]\Sh]gdó^W[fSdóSóX^gYg_ó^W[faYSóf[^óSóefdS
gbb^e[`YSf®]`[_x^g_óXkd[df®][e[`e óGbb^e[`YSf®]`[óf[^ZWkd[dó
8\xd_x^Seh[[óaYóe~dóg_ódW]efgdóaYóg_e\`ó_WóhWXóf^hgó
aYóe_]WdXg_óXkd[df®][e[`e

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík
s: 575 2000

EfSdXeeh[,
óEf\d`g`óaYóxTkdYóxóVSY^WYg_ódW]efd[óGbb^e[`YSf®]`[
óEfWX`g_fg`óaYóx®f^S`SYWd
óG_e\`ó_WódW]efd[óf^hg]WdXSóXkd[df®][e[`eó _ f óhWX
óG_e\`ó`afW`VS \`gefgó`WfZYg`óaYóX\Sde][bfS
óG_e\`ó_WógbbeWf`[`YgóaYódW]efd[ó_[^®YeóT`SSd
óDxY\Xóg_ógbb^e[`YSf®]`[
óG_e\`ó_Wó[``]Sgbg_óaYóeS_`[`YSYWdó

TÓNLISTARSKÓLI
REYKJANESBÆJAR

?W``fg`SdóaYóZ®X`[e]dXgd,
ó:xe]^S_W``fg`óóf^hg`SdXd®g_óWSóeS_T®d[^WYg_óYdW[`g_óWdóe][^kd[
óDWk`e^SóSXódW]efd[óefddSóf^hg]WdXSóWdó`Sgek`^WY
óDWk`e^SóSXóef\d`g`óaYódW]efd[óWdó®e][^WY
ó:®X`[óó_S``^WYg_óeS_e][bfg_óaYó \`gefg^g`V
ó:®X`[óf[^óSóf\xóe[Yóód®góaYód[fggó_x^[

Tónlistarskóli Reykjanesbæjar auglýsir eftir kennurum í
eftirtaldar kennslugreinar.
Um er að ræða hlutastörf:
Forskóli.
Starfssvið: Tónlistarkennsla nemenda í 1. og 2. bekk
grunnskóla. Um er að ræða hópkennslu. Starﬁð felur í sér
samstarf við deildarstjóra og kennara Forskóladeildar
Tónlistarskólans auk skólastjórnenda. Einnig er um að ræða
samstarf við viðkomandi grunnskóla.
Menntunar- og hæfniskröfur: Umsækjendur þurfa að vera
reglusamir, hafa góða tónlistarmenntun, hafa áhuga á
kennslu ungra tónlistarnemenda og búa yﬁr skipulagshæfni,
jákvæðni og samstarfshæﬁleikum.

Umsóknarfrestur er til 24. júní og farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 60055 06/12
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\`gefgXkd[df®][óóW[YgóS^_W``[`YeóeW_óe~dóg_ó

\a`S e[Ygd\a`eVaff[d2USbSUW`f [eóZ\xó5SbSUW`fóDx`[`Yg_
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G_e®]\W`VgdóWdgóh[`eS_^WYSefóTW`[dóSóe®]\Sóg_óefSdX[óxóZW[_Segó

dSX_SY`[óaYóXdxhW[fg ó:\xóAd]ghW[fg``[óh[``gdó

5SbSUW`fóDx`[`YSówww.capacent.is.óG_e]`óg_óefSdX[ó SdXóSó

fdSgefgdóZbgdóefSdXe_S``SóeW_óZWXgdó^SYfóZSdfó

Xk^Y\SófSd^WYóefSdXeXWd[^ee]dxóaYó]k``[`YSdTd~Xó SdóeW_óYWdóWdóYdW[`óXkd[dó

Sóe~dóó^Yge\óegefgóxdS ó

xef®góg_e]`SdóaYód]efg`[`YgdóXkd[dóZ®X`[óh[]a_S`V[óóefSdX[

óOrkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

Saxófónn. Kennsla nemenda á öllum aldri. Kennt er í
einkatímum. Starﬁð felur í sér samstarf við deildastjóra í
blásara- og rytmadeildum auk skólastjórnenda og kennara
Tónlistarskólans.
Menntunar- og hæfniskröfur: Umsækjendur þurfa að vera
reglusamir, hafa góða menntun í saxófónleik, hafa áhuga á
kennslu og búa yﬁr skipulagshæfni, jákvæðni og samstarfshæﬁleikum.
Laun skv. kjarasamningi LN og FT/FÍH

www.or.is
Sækja skal um starﬁð á vef Reykjanesbæjar
http://www.reykjanesbaer.is/stjornkerﬁ/laus-storf
Umsóknarfrestur er til 26. júní. Eingöngu er tekið á móti
rafrænum umsóknum.
Nánari upplýsingar gefur Haraldur Árni Haraldsson
skólastjóri á póstfangið
haraldur.a.haraldsson@reykjanesbaer.is

sími: 511 1144

Fræðslusvið
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Lausar stöður við leikskólann Reykjakot frá næsta skólaári

Deildarstjóri

Leikskólasérkennarar / þroskaþjálfar

Auglýst er eftir leikskólasérkennurum/þroskaþjálfum til starfa við
skólann fyrir næsta skólaár. Um er að ræða tvær 100% stöður í
sérkennslu.
Kjör eru skv. samningi Mosfellsbæjar við Samband íslenskra
sveitarfélaga.

Starf matráðs

Auglýst er eftir maráði í 100% stöðu við leikskólann. Kjör eru samkvæmt
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags
Mosfellsbæjar.
Reykjakot er um 100 barna leikskóli sem vinnur í anda Hjallastefnunnar,
staðsettur í kyrrlátu íbúðarhverﬁ og stutt er í fjölbreytta náttúru.
Upplýsingar um störﬁn veitir Gyða Vigfúsdóttir leikskólastjóri í síma
566-8606 og 891-6609.
Umsóknum skal skilað á netfangið rkot@mos.is ásamt upplýsingum
um menntun og reynslu.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störﬁn.

FÍTON / SÍA

Auglýst er eftir leikskólakennara í 100% stöðu deildarstjóra. Kjör eru skv.
samningi Félags leikskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

vélstjóri á flutningaskip
Eimskip vill ráða 1. vélstjóra á skip félagsins. Almennt gildir að siglt er í 2 vikur og frí í 2 vikur.
Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur
Ţ Full réttindi samkvæmt reglum STCW lll/2 Ţ Íslenskukunnátta
Ţ Nauðsynlegt að geta unnið undir álagi
Ţ Hreint sakavottorð
Ţ Jákvæðni og þjónustulund
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðni Sigurmundsson í síma 525 7162 eða gts@eimskip.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2012.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
Eimskip er leiðandi ﬂutningafyrirtæki sem veitir alhliða
ﬂutningaþjónustu, byggða á áreiðanlegu og skilvirku
framleiðslukerﬁ á Norður-Atlantshaﬁ og alþjóðlegri
frystiﬂutningsmiðlun, með framúrskarandi þjónustu að leiðarljósi.

Eimskip skapar tækifæri fyrir starfsmenn til að dafna og vaxa í
starﬁ í góðu og heilbrigðu starfsumhverﬁ með grunngildi félagsins
að leiðarljósi: Árangur – Samstarf – Traust.

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.eimskip.is
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>ĂŶĚƐďſŬĂƐĂĨŶ1ƐůĂŶĚƐʹ
>ĂŶĚƐďſŬĂƐĂĨŶ1ƐůĂŶĚƐʹ,ĄƐŬſůĂďſŬĂƐĂĨŶĂƵŐůǉƐŝƌůĂƵƐƚƐƚĂƌĨƐǀŝĝƐƐƚũſƌĂĂĝĨĂŶŐĂŽŐƐŬƌĄŶŝŶŐĂƌ͘
^ǀŝĝƐƐƚũſƌŝŶŶůĞŝĝŝƌƐƚĂƌĨ
^ǀŝĝƐƐƚũſƌŝŶŶůĞŝĝŝƌƐƚĂƌĨƐĞŵŝƐǀŝĝƐŝŶƐŽŐŵſƚĂƌĨƌĂŵơĝĂƌǀĞƌŬĞĨŶŝƊĞƐƐ͕ŵ͘Ă͘ƐƂĨŶƵŶŽŐĂĝŐĞŶŐŝĂĝ
ƐƚĂĨƌčŶƵĞĨŶŝ͕ƊƌſƵŶƐƚĂ
ƐƚĂĨƌčŶƵĞĨŶŝ͕ƊƌſƵŶƐƚĂĨƌčŶŶĂŐĞǇŵƐůƵƐĂĨŶĂŽŐŝŶŶůĞŝĝŝŶŐƵŶǉƌƌĂďſŬĨƌčĝŝƐƚĂĝůĂ͘^ǀŝĝƐƐƚũſƌŝ
ŚĞǇƌŝƌƵŶĚŝƌůĂŶĚƐďſŬĂǀ
ŚĞǇƌŝƌƵŶĚŝƌůĂŶĚƐďſŬĂǀƂƌĝ͘


DĞŶŶƚƵŶĂƌʹŽŐŚčĨŶŝƐŬƌƂĨƵƌ

 ^ƚĂƌĨƐƐǀŝĝ
x

ĂŐůĞŐƐƚũſƌŶƵŶŽŐƐƚĞĨŶƵŵſƚƵŶƐǀŝĝƐŝŶƐ
čƚůĂŶĂŐĞƌĝ͕Ɗ͘ŵ͘ƚ͘ǀĞƌŬĞĨŶĂʹŽŐłĄƌŚĂŐƐĄčƚůƵŶ
^ĂŵŚčĮŶŐŽŐƐĂŵǀŝŶŶĂĨĂŐŚſƉĂ
XƌſƵŶĄƐƚĂƌĨƐĞŵŝŽŐǀŝŶŶƵĨĞƌůƵŵ
^ƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂŵĄůŝŶŶĂŶƐǀŝĝƐŝŶƐ

x

,ĄƐŬſůĂƉƌſĨşďſŬĂƐĂĨŶƐʹŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂĨƌčĝŝ


x ͘ŵ͘Ŭ͘ϱĄƌĂƐƚĂƌĨƐƌĞǇŶƐůĂĄďſŬĂƐĂĨŶŝŽŐŚĂůĚďčƌ
x

ƐƚũſƌŶƵŶĂƌƌĞǇŶƐůĂ
x

x &ƌƵŵŬǀčĝŝŽŐŵĞƚŶĂĝƵƌƟůĂĝŶĄĄƌĂŶŐƌŝşƐƚĂƌĮ
x

x &ŽƌǇƐƚƵͲ͕ƐŬŝƉƵůĂŐƐͲŽŐƐĂŵƐŬŝƉƚĂŚčĮůĞŝŬĂƌ

x

x DũƂŐŐſĝƚƂůǀƵĨčƌŶŝŽŐƊĞŬŬŝŶŐĄŬĞƌĮƐŚůƵƚĂ'ĞŐŶŝƐ



,ůƵƚǀĞƌŬĂĝĨĂŶŐĂͲŽŐƐŬƌĄŶŝŶŐĂƌƐǀŝĝƐĞƌĂĝƊĂƵůƐĂĨŶĂƐŬŝůĂƐŬǇůĚƵĞĨŶŝĄ1ƐůĂŶĚŝŽŐĂŶŶĂƐƚĂĝĨƂŶŐĨǇƌŝƌŇĞƐƚĨƌčĝĂƐǀŝĝ

 ,ĄƐŬſůĂ1ƐůĂŶĚƐ͕ƐŬƌĄĞĨŶŝĝŽŐŇŽŬŬĂŽŐďƷĂşŚĞŶĚƵƌŶŽƚĞŶĚƵŵ͘
EĄŶĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵƐƚĂƌĮĝǀĞŝƚĂ͗
/ŶŐŝďũƂƌŐ^ƚĞŝŶƵŶŶ^ǀĞƌƌŝƐĚſƫƌ͕ůĂŶĚƐďſŬĂǀƂƌĝƵƌ͕Ɛ͘ϱϮϱͲϱϳϭϬ͕ŝƐƐΛůĂŶĚƐďŽŬĂƐĂĨŶ͘ŝƐ
sŝŐĚşƐĚĚĂ:ſŶƐĚſƫƌ͕ƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂƐƚũſƌŝ͕Ɛ͘ϱϮϱͲϱϳϬϭ͕ǀŝŐĚŝƐĞΛůĂŶĚƐďŽŬĂƐĂĨŶ͘ŝƐ
hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌĞƌƟůŽŐŵĞĝϮϰ͘ũƷŶş͘^ſƩĞƌƵŵƐƚĂƌĮĝƌĂĨƌčŶƚĄŚĞŝŵĂƐşĝƵ>ĂŶĚƐďſŬĂƐĂĨŶƐ͕ǁǁǁ͘ůĂŶĚƐďŽŬĂƐĂĨŶ͘ŝƐ͕ƵŶĚŝƌſŬĂƐĂĨŶŝĝх>ĂƵƐƐƚƂƌĨ͘
hŵƐſŬŶƵŵĞŝŐĂĂĝĨǇůŐũĂƐƚĂƌĨƐĨĞƌŝůƐƐŬƌĄƌŽŐŬǇŶŶŝŶŐĂƌďƌĠĨƊĂƌƐĞŵŐĞƌĝĞƌŐƌĞŝŶĨǇƌŝƌĄƐƚčĝƵƵŵƐſŬŶĂƌŽŐƌƂŬƐƚƵĝŶŝŶŐƵƌĨǇƌŝƌŚčĨŶŝǀŝĝŬŽŵĂŶĚŝş
ƐƚĂƌĮĝ͘
sŝĝƌĄĝŶŝŶŐĂƌĞƌƚĞŬŝĝŵŝĝĂĨũĂĨŶƌĠƫƐĄčƚůƵŶƐĂĨŶƐŝŶƐ͘PůůƵŵƵŵƐſŬŶƵŵǀĞƌĝƵƌƐǀĂƌĂĝƊĞŐĂƌĄŬǀƂƌĝƵŶƵŵƌĄĝŶŝŶŐƵŚĞĨƵƌǀĞƌŝĝƚĞŬŝŶ͘
>ĂŶĚƐďſŬĂƐĂĨŶ1ƐůĂŶĚƐʹ,ĄƐŬſůĂďſŬĂƐĂĨŶͮXũſĝĂƌďſŬŚůƂĝƵŶŶŝͮƐ͘ϱϮϱͲϱϲϬϬͮǁǁǁ͘ůĂŶĚƐďŽŬĂƐĂĨŶ͘ŝƐ
XĞŬŬŝŶŐĂƌǀĞŝƚĂşĂůůƌĂƊĄŐƵ

Verkefnisstjóri
HS Orka, Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur

HS Orka, Landsvirkjun og Orkuveita Reykjavíkur leita að öflugum verkefnisstjóra til að stýra sameiginlegu
verkefni sem hefur það markmið að draga úr styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti við jarðvarmavirkjanir.
Reiknað er með því að verkefnið standi til nokkurra ára. Það er kostur að viðkomandi hafi þekkingu og
reynslu af virkjanaverkefnum eða háhitarannsóknum.

Starfssvið:

Persónulegir eiginleikar:

s Dagleg verkefnisstjórnun

s Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum

s Samskipti við starfsfólk, ráðgjafa

s Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna

og birgja
s Alþjóðlegar styrkumsóknir
s Gerð kostnaðar- og tímaáætlana

s Traust greiningarhæfni og skilningur
á tölum
s Tjáningarhæfni í ræðu, riti og
framkomu

Barnafataverslunin POLARN O. PYRET
leitar starfsmannni í 80-90% starf.
Leitað er að jákvæðum og skipulögðum einstaklingi
með söluhæﬁleika, þjónustulund og reynslu af
verslunarstörfum.
Umsækjandi þarf að geta unnið til lokunar
einhverja daga vikunnar, auk þess annan
hvorn laugardag.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf 1. ágúst.
Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslununum í
Kringlunni og Smáralind.

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Hjúkrunarheimilið Skógarbær
Eldhús
Matartækni/starfsmann vantar í 90% starf í eldhús/matsal Skógarbæjar, um er að ræða vaktavinnu. Við leitum eftir einstaklingi sem
kann að baka, elda, talar íslensku, er heilsuhraustur, jákvæður og
hefur góða framkomu og samskiptahæﬁleika.
Upplýsingar um Hjúkrunarheimilið Skógarbæ eru á heimsíðu okkar
skogar.is.
Ef nánari upplýsinga er óskað þá sendið tölvupóst til olga@skogar.is
Umsóknir sendist með tölvupósti til olga@skogar.is fyrir 19. júní.
Olga Gunnarsdóttir
Næringarrekstrafræðingur
Forstöðumaður eldhúss

Menntun- og hæfniskröfur:
s Háskólamenntun á sviði raunvísinda s.s.
verkfræði, tæknifræði, efnafræði, jarðefnafræði eða sambærileg menntun
s.s. MPM próf
s Leiðtoga- og samskiptahæfileikar
s Góð tungumálakunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2012 og farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið gefur Sólrún Kristjánsdóttir,
starfsmannastjóri Orkuveitunnar, í síma 516 6825 eða Hilmar Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir
(jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum í síma 540 7100.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 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
viðkomanda í starfið.

Sölumaður

Kirkjuvörður
Sóknarnefnd Háteigskirkju auglýsir eftir kirkjuverði
í fullt starf frá 1. september nk. Um er að ræða
krefjandi og metnaðarfullt framtíðarstarf.
Í starﬁnu felst dagleg umsjón með kirkju, móttaka
og símsvörun, bókanir og ýmis tölvuvinna, þátttaka í
helgihaldi og safnaðarstarﬁ, ýmiskonar viðhaldsvinna,
þrif o.ﬂ. skv. nánari starfslýsingu.
Viðkomandi þarf að hafa góða almenna menntun
ásamt tölvu- og enskukunnáttu. Sérstök áhersla er lögð
á góða hæfni í mannlegum samskiptum eins og lipurð,
sveigjanleika, ríka þjónustulund auk góðrar framkomu.
Óskað er eftir því að umsækjendur geri skriﬂega grein
fyrir persónuupplýsingum, menntun, starfsferli, samskiptahæfni svo og öðru því sem þeir óska eftir að taka
fram ásamt því að senda með afrit af sakavottorði.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Páll Ágúst Ólafsson
á netfanginu pall@hateigskirkja.is eða í síma 895 1747.
Umsóknarfrestur rennur út 22. júní nk.
Umsóknir sendist Háteigskirkju, b.t. sóknarnefndar.
Háteigsvegi 27-29, 105 Reykjavík eða á netfangið
hateigskirkja@hateigskirkja.is.

LÍFIÐ ER STUTT
Njóttu þess hjá hraðast vaxandi upplýsingatæknifyritæki landsins.
Vegna aukinna umsvifa leitum við að sérfræðingum í raðir Basis. Við leitum að einstaklingum
með ríka þjónustulund sem drifnir eru áfram af forvitni og metnaði. Einstaklingum sem sjá
tækifæri í að slást í lið með reynsluboltum Basis. Ef þú býrð að frumkvæði, ert góð(ur) í
mannlegum samskiptum og úrlausn tæknilegra vandamála og með ríka þjónustulund. Þá
viljum við heyra frá þér.
Próf og gráður eru kostur, ekki skilyrði, en reynsla af tækniþjónustu, jákvætt hugarfar og
áhugi eru lykilþættir.
NETSÉRFRÆÐINGUR
$ëŢĞ.&1(Ţ !/$-Ţ.ą-!-åë$)"$ŢĐŢ#Ğ+Ţ/å&)$())Ţ. (Ţ- &Ţ) /($ë%1Ţ.$.Ţø.(/Ţ2ĐëpŢ*"Ţ
staðarnetum viðskiptavina okkar. Starﬁð felur í sér ábyrgð á hönnun og rekstri netumhverfa,
gerð teikninga og samskipti við fjarskiptabirgja.
Hæfniskröfur
Ţ  5).'Ţ!Ţ- &./-$ŢŉĞ&$))Ţ) /& -!
Ţ  &&$)"Ţ*"Ţ" /Ţ/$'Ţ' 5.Ţ2 -& !)$Ţ/ )"ŢŢ*"Ţ'ĐëŢ2 'Ţ( ëŢ 2>
Ţ -øë1-Ţ*"Ţ2*//)$-Ţ!-øŢ$.*Ţ ëŢ*-/$) /Ţ -1Ţ&*./1MICROSOFT SÉRFRÆÐINGUR
Við óskum eftir Microsoft sérfræðingi á tækniborð okkar. Starﬁð felur í sér úrlausn vandamála
hjá viðskiptavinum Basis, daglegan rekstur sértækra Microsoft kerfa ásamt ábyrgð á lausnum
eða tölvukerfum valdra viðskiptavina.

LINUX SÉRFRÆÐINGUR
$ëŢ' $/1(ŢëŢ $)14Ţ.ą-!-åë$)"$Ţ/$'ŢëŢ.%øŢ1(Ţ"' ")Ţ- &./1-ŢøŢ)!)($ë'1-1(\Ţ2 !ê%Ğ)1(\Ţ
+Ğ./"ø//1(Ţ*"Ţġë-1(Ţê%Ğ)1./1(Ţ. (Ţ- &)-Ţ -1ŢøŢ $)14[ŢŢ5-"ëŢøŢ"' "1(Ţ- &./-$Ţ.ą-/å&-Ţ
$)14Ţ'1.)Ţ#%øŢ2$ë.&$+/2$)1(Ţ.$.Ţø.(/Ţ- &./-$ŢøŢ$2*'$Ţ/*-" Ţ )" -[

Hæfniskröfur
Ţ  5).'Ţ!Ţ- &./-$Ţ $-*.*!/Ţ'1.)
Ţ $-*.*!/Ţ+-Ğ!"-øë1-Ţ -1Ţ&*./1Ţ  &&$)"ŢøŢ $-*.*!/Ţ 5)Ţ*"Ţ $-*.*!/Ţ Ţ"")"-1))1(Ţ -Ţ&*./1-

Hæfniskröfur
Ţ  5).'Ţ!Ţ- &./-$Ţ $)14Ţ'1.)Ţv\Ţ  \Ţ 5 \Ţ)"$)4w
Ţ  &&$)"Ţ*"Ţ- 5).'Ţ!Ţ- &./-$Ţ !/$-'$/.& -!Ţv5(*)w
Ţ  5).'Ţ!Ţ$2*'$Ţ/*-" Ţ )" -Ţ -Ţ&*./1-

VERKEFNASTJÓRI
Við leitum að verkefnastjóra í krefjandi sérverkefni hjá viðskiptavini okkar. Um er að ræða
verkefni til 12 mánaða með mögulegri framlengingu við að verkefnastýra rekstrarteymi í
1++'Ľ.$)"/å&)$[ŢŢ/-ňëŢ! '1-ŢĐŢ.ą-ŢëŢê-!"- $)Ţ*"Ţ( /Ţ2 -& !)$Ţø.(/Ţ'( ))-$Ţ
verkefnastjórnun og samskiptum við viðskiptavini.

LINUX SÉRFRÆÐINGUR
$ëŢĞ.&1(ŢŢ !/$-Ţ $)14Ţ.ą-!-åë$)"$ŢĐŢ.ą-2 -& !)$Ţ#%øŢ2$ë.&$+/2$)$Ţ*&&-Ţ2$ëŢ- &./1-ŢøŢ1++'Ľ.$)"p
kerfum í krefjandi og öguðu umhverﬁ. Starﬁð felur í sér uppsetningu og uppfærslur kerfa,
1(.%Ğ)Ţ*"Ţ !/$-'$/Ţø.(/Ţ-øë"%ġ!Ţ*"Ţê%Ğ)1./1Ţ/$'Ţ2$ë.&$+/2$)Ţ2-ë)$Ţ& -ň.- &./1-[

Hæfniskröfur
Ţ  5).'Ţ!Ţ2 -& !)./%Ğ-)ŢøŢ1++'Ľ.$)"/å&)$.2$ë$
Ţ -1( ./ -Ţ2*//1)Ţv -/$ň Ţ-1( ./ -wŢå.&$' "
Ţ ĞëŢ ).&1&1))ø//Ţ.&$'5-ë$
Ţ [[ŢsŢ [[ŢŢĐŢ/ġ'21)-pŢ ëŢ2 -&!-åë$Ţ -Ţ&*./1-

Hæfniskröfur
Ţ  5).'Ţ!Ţ- &./-$Ţ !/$-!-)$Ţ& -!]Ţ 2\Ţ*(/\Ţ +# - Ţ*"Ţ$4
Ţ  &&$)"ŢøŢ-' Ţ"")"-1))1(Ţ($&$''Ţ&*./1Ţ Ţ ëŢ.(å-$' "Ţ"-øëŢå.&$' "
Ţ ĞëŢ ).&1&1))ø//Ţ.&$'5-ë$

UM BASIS
.$.Ţ -ŢĞ#øëŢê%Ğ)1./1!5-$-/å&$ŢøŢ1++'Ľ.$)"/å&)$.2$ë$[ŢŢ5-$-/å&$ëŢ2-Ţ./*!)ëŢ:77<Ţ*"Ţ#%øŢ!5-$-/å&$)1Ţ./-!Ţ:7Ţ()).Ţ )Ţ!5-$-/å&$ëŢ -Ţ'!-$ëŢĐŢ $"1Ţ
./-!.())[ŢŢ-øŢ1++#ňŢ# !1-Ţ!5-$-/å&$ëŢ'"/Ţø# -.'1ŢøŢ-øë"%ġ!Ţ*"Ţê%Ğ)1./1Ţ2$ëŢ/ġ'21 $'$-Ţ!5-$-/å&%Ţ!Ţġ''1(Ţ./å-ë1(ŢĐŢê $(Ţ/$'")"$ŢëŢ./5ë%Ţ2$ëŢ
ê &&$)"-"-1))Ţ/ġ'21 $'))Ţ*"Ţë./*ëŢ2$ëŢ- &./1-ŢøŢ $)./ġ&1(Ţ& -!1([
5-$-/å&$ëŢ# !1-Ţ''/!Ţ'"/Ţø# -.'1ŢøŢ.%ø'!./åë$Ţ.$//Ţ. (Ţ!5-$-/å&$Ţ"")2-/Ţ#1"ı)ë-pŢ*"Ţ2ą'ı)ë-$-"%1(Ţ. (Ţ*"Ţ!%-.&$+/!5-$-/å&%1([ŢŢ))$"Ţ/-5""$-Ţ
.$.Ţ./-!.(ġ))1(Ţ.Đ)1(Ţ!- '.$Ţ/$'ŢëŢ#!Ţ.%ø'!./åë-Ţ.&*ë)$-ŢøŢ1(#2 -ňŢ.Đ)1Ţ*"Ţ5""%Ţ-øë"%ġ!Ţ.Đ)Ţ*"Ţë" -ë$-ŢøŢ $"$)Ţ- 5).'1\Ţê &&$)"1Ţ*"Ţ$)).å$[
$'ŢëŢ1&Ţ2$ëŢê &&$)"--1))Ţ./-!.())Ţ.$))Ţ*"Ţ/$'ŢëŢ.&+Ţ. (Ţ2Đë/å&./Ţ- 5).'1Ţ!ŢĞ'Đ&1(Ţ& -!1(Ţ*"Ţê%Ğ)1./1(Ţ/-5""$-Ţ.$.ŢëŢ./-!.( ))Ţ
!5-$-/å&$.$).Ţ" /$Ţ 5//Ţ87OŢ!Ţ2$))1/Đ(Ţ.Đ)1(ŢĐŢê-Ğ1)-pŢ*"s ëŢ"å'12 -& !)$ŢëŢ $"$)Ţ2'$[ŢŢŉ $ë$)"-Ţê ..Ţ!5-$-&*(1'".Ţ -1ŢëŢ!%ġ'(-"-Ţ)Ľ%-Ţ*"Ţ
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innsýn inn í mismunandi tækni og hugmyndafræði.
Vinsamlegast sendið umsóknir með tölvupósti á atvinna@basis.is fyrir 18. júní n.k.
-$ëŢ2 -ë1-Ţ( ëŢ''-Ţ1(.Ğ&)$-Ţ. (Ţ/-ı)ë-(ø'[

Síðumúla 32
108 Reykjavík
575 0400
basis.is
atvinna@basis.is
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Leikskólastjóri Sandgerði
Hjallastefnan ehf leitar af skólastjóra fyrir leikskólann Sólborg í
Sandgerði. Hjallastefnan mun taka við rekstri skólans þann 15. ágúst
og skólinn mun starfa eftir aðferðum og hugmyndafræði Hjallastefnunnar. Skólastjóri þarf að að geta haﬁð störf sem fyrst. Umsóknir
skal senda á netfangið starf@hjalli.is fyrir föstudaginn 15. júní.

Hjallastefnan rekur 13 skóla, tíu leikskóla
og þrjá grunnskóla, í Reykjanesbæ,
Hafnarﬁrði, Garðabæ, Reykjavík,
Borgarbyggð og á Akureyri.

Upplýsinga- og gæðastjóri
Sveitarfélagsins Hornafjarðar
Laust er til umsóknar starf upplýsinga- og
gæðastjóra Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins.
Starﬁð heyrir beint undir bæjarstjóra Hornafjarðar.
Leitað er eftir áhugasömum einstaklingi um þróun
samfélags á Hornaﬁrði og starfsemi Sveitarfélagsins
Hornafjarðar. Starﬁð felur í sér yﬁrumsjón þriggja
málaﬂokka hjá sveitarfélaginu, þ.e. upplýsingamálum,
gæðamálum og starfsmannamálum. Auk þess sem
mun starﬁð fela í sér vinnu við önnur tilfallandi verkefni
innan stjórnsýslu sveitarfélagsins.
Helstu verkefni:
• Hefur yﬁrumsjón með kynningar- og upplýsinga
málum fyrir sveitarfélagið á öllum sviðum þess.
• Hefur yﬁrumsjón með gæðamálum sveitarfélagsins.
• Hefur yﬁrumsjón með starfsmannamálum.
• Hefur yﬁrumsjón með eftirfylgd við gerða samninga
sveitarfélagsins við ríki, stofnanir, einstaklinga,
fyrirtæki og félagasamtök.
• Heldur utan um vef sveitarfélagsins og styður
stofnanir við að koma upplýsingum er varða daglegt
starf til skila til íbúa. Er ritstjóri heimasíðu sveitar
félagsins. Sér um að heimasíðan sé notendavæn og
uppfærð á hverjum tíma. Stefnt skal að því að koma
Sveitarfélaginu Hornaﬁrði á framfæri á sem virkastan
hátt.
• Styður við og eftir atvikum hefur umsjón með
stefnumótun fyrir sveitarfélagið
• Mótar stefnu í skjalavistun fyrir sveitarfélagið í heild
og styður við stofnanir þar að lútandi.
• Tekur þátt í tilfallandi vinnuhópum og teymisvinnu
eftir því sem við á
• Situr fundi bæjarráðs og nefnda sveitarfélagsins sé
þess óskað
• Önnur tilfallandi verkefni innan stjórnsýslu
sveitarfélagsins.
Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starﬁ.
• Góð þekking á sveitarstjórnarstiginu og stjórnsýslu.
• Skipulagshæﬁleikar, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í
mannlegum samskiptum.
• Góð almenn tölvukunnátta sem felst í að geta öðlast
færni á ólíkum tölvukerfum á skjótan hátt.
• Góð íslenskukunnátta og færni í að koma frá sér efni
í rituðu og töluðu máli. Hæfni í ensku æskileg.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi
stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hjalti Þór Vignisson
bæjarstjóri, sími 470-8000,
netfang hjaltivi@hornafjordur.is,
Umsóknarfrestur er til 25. júní 2012 og skal stíla
umsókn á Sveitarfélagið Hornafjörð, Hafnarbraut 27,
780 Hornaﬁrði, merkt „Upplýsinga- og gæðastjóri“.

LAUGARDAGUR 9. júní 2012
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Driver/Administrative support
The Delegation of the European Union to Iceland
(www.esb.is) is seeking to recruit a Driver/Administrative Aid with the following qualiﬁcations and qualities:
• Driver’s licence and at least 5 years of driving
experience
• Secretarial and/or administrative experience
or corresponding skills
• Fluent in Icelandic and English
• Flexible, pro-active, punctual, team player
and organised
• Computer skills

Vegna mikilla anna fjölgum við starfsfólki
og þurfum því að ráða í eftirfarandi stöður:
FRUM

˾
˾
˾

˾

Vaktstóri í sal. Leitum að glaðlegum einstakling sem hefur ríka þjónustulund, góða samstarfshæfni og getur sýnt frumkvæði og sjálfstæði í
starfi. Reynsla af þjónustustörfum og ensku kunnátta skilyrði, önnur
tungumálakunnátta æskileg. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Aðstoð í sal. Leitum að brosmildum og hressum einstaklingum með
góða þjónustulund til að vinna á breytilegum vöktum. Góð ensku
kunnátta skilyrði, reynsla af þjónustustörfum æskileg sem og önnur
tungumálakunnátta. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Pizzabakari. Leitum að brosmildum og snyrtilegum einstakling með
reynslu af pizzabakstri. Góð þjónustulund, samstarfshæfni og ensku
kunnátta skilyrði, önnur tungumála kunnátta æskileg. Þarf að geta hafið
störf sem fyrst.

Please e-mail a CV and a cover letter of motivation
before 28 June (English only) to:
delegation-iceland@eeas.europa.eu

Einnig vantar okkar hressa einstaklinga til að gang um bæinn
í sumar og kynna PISA fyrir erlendum ferðmönnum.
Góðir tekjumöguleikar fyrir rétta aðila.
Vinsamlegast sendið umsóknir á pisa@pisa.is fyrir 16. júní.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur í síma 824 2784.

PISA veitingahús • Lækjargötu 6b • 101 Reykjavík

TÆKNIMAÐUR ÓSKAST
TÖLVUVERKSTÆÐIÐ ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGAN TÆKNIMANN
Umsækjendur þurfa að:
t Hafa brennandi áhuga á tölvum og tækni
tVinna vel bæði í hóp og sjálfstætt
tTala bæði og skrifa íslensku reiprennandi

Í starfinu felst að bilanagreina og gera við tölvur og allan tengdan
búnað. Samskipti við viðskipavini og starfsmenn innan fyrirtækisins.
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á tölvupósti: starf@tvs.is

4663-"/%4#3"65t)t4¶.*
Tölvuverkstæðið sinnir ábyrgðarviðgerðum fyrir marga af þekktustu framleiðendum heims eins og Acer, Asus, MSI og Toshiba.

Krikaskóli auglýsir eftir
leikskólakennum

Krikaskóli er leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 1-9 ára og
starfsemin tekur mið af skólastefnu Mosfellsbæjar um heildstætt
uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskólum. Skólaárið 2012-2013
verða börn á aldrinum 2ja-9 ára í skólanum. Umsækjendur eru hvattir til
að kynna sér skólastefnu skólans á heimasíðu hans áður en þeir sækja
um starf.
Skilyrði fyrir ráðningu í Krikaskóla er að viðkomandi haﬁ ánægju af
börnum í öllum sínum fjölbreytileika, haﬁ ríka samskiptahæfni í hröðu
og lifandi umhverﬁ skólastarfsins og eigi auðvelt með að taka ábyrgð á
sjálfum sér.

ÁSTAND: APPELSÍNUGULT
KOMDU AÐ VINNA MEÐ OKKUR

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
• Deildarstjóri með 2 ára börnum. Um aﬂeysingu er að ræða til
eins árs frá vori 2012 vegna leyﬁs.
• Deildarstjóri með 2 og 3 ára börnum. Um framtíðarráðningu er
að ræða.

Hvað þarftu að hafa?
Brennandi áhuga á sölu
Farsæla reynslu af sölu
Frumkvæði, sjálfstæði og drifkraft
Áhuga á fjarskiptum

Leikskólakennarar eða annað uppeldismenntað fólk verður ráðið til
starfanna. Skilyrði fyrir ráðningu er leyﬁsbréf leikskólakennara.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. Við hvetjum fólk af báðum
kynjum til að sækja um störﬁn.
Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2012.
Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans
www.krikaskoli.is.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið
krikaskoli[hjá]krikaskoli.is.
Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, Þrúður Hjelm
thrudur[hjá]krikaskoli.is eða Ágústa Óladóttir sviðstjóri Krikaskóla
agusta[hjá]krikaskoli.is í síma 578-3400.

Tal leitar að hressum manneskjum sem vilja ná árangri á sölusviði.
Umhverﬁð er krefjandi og spennandi og við erum skemmtileg.

Góða almenna tölvukunnáttu
Hugsun sem miðar að því að leysa málin og klára þau
Gleði og jákvæðni
Skipulagshæfni og nákvæmni

Umsóknarfrestur fyrir áhugasama er til og með 14. júní 2012.
Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn í tölvupósti á atvinna@tal.is með ferilskrá og nánari upplýsingum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Arthúr Vilhelm Jóhannesson - Forstöðumaður sölusviðs – arthur@tal.is - sími: 823 0066

MINNA BULL. MEIRA TAL.
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LEITA AÐ Þ
ÉR?
KAFFIHORNIÐ Í BYKO BREIDD

ÓSKUM EFTIR HRESSUM OG DUGLEGUM
STARFSMANNI Í SUMARAFLEYSINGAR
Starﬁð felur í sér eldamennsku, pantanir á vörum, afgreiðslu, frágang og annað sem til fellur.
Hægt er að sækja um starﬁð með því að senda inn umsókn á www.byko.is.
Nánari upplýsingar veitir Guðríður H. Baldursdóttir, gudridur@norvik.is.

Við Iðnskólann í Hafnarﬁrði er laust til umsóknar
75% starf bókasafns- og upplýsingafræðings:
Ráðið er í starﬁð frá 1. ágúst 2012. Launakjör fara
eftir kjarasamningi bókasafnsfræðinga og stofnanasamningi IH. Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf í
bókasafns- og upplýsingafræðum. Góð samskipta- og
skipulagshæfni er mikilvæg ásamt áhuga á að starfa í
öﬂugu skólasamfélagi.
Umsóknarfrestur er til 23. júní. Ekki þarf að sækja um
á sérstöku umsóknareyðublaði en umsókn þarf að
fylgja afrit af prófskírteini auk yﬁrlits um menntun og
fyrri störf.
Umsóknir skal senda til skólameistara á netfangið:
arsaell@idnskolinn.is
Öllum umsóknum verður svarað skriﬂega þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Vakin er
athygli umsækjanda á að samkvæmt lögum um
framhaldsskóla nr. 92 frá 208 er ekki heimilt að ráða
einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á
XXII. kaﬂa almenna hegningarlaga og því er beðið um
sakavottorð áður en að ráðningu getur orðið.
Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu www.idnskolinn.is. Frekari upplýsingar um starﬁð veitir skólameistari, Ársæll Guðmundsson, arsaell@idnskolinn.is.
Símanúmer 585 3600.
Skólameistari

Framkvæmdastjóri
Barnaheill – Save the Children á Íslandi óska eftir að ráða
framkvæmdastjóra

Vilt þú vinna í frjóu og
metnaðarsömu umhverfi?
Norræna húsið
leitar að öflugum
verkefnastjóra
Helstu viðfangsefni:
• Veita almenna þjónustu við viðskiptavini
Norræna hússins
• Verkefnastjórnun ýmissa verkefna
• Þátttaka í og frumkvæði að viðburðum
Norræna hússins
• Vinna í teymi verkefnastjóra að ýmsum
verkefnum
• Leysa af í móttöku Norræna hússins
• Ýmis verkefni sem forstjóri telur nauðsynleg
hverju sinni

Hæfniskröfur:
Leitað er að hugmyndaríkum og orkumiklum
einstaklingi sem kann að hugsa út fyrir kassann
og hefur brennandi áhuga á listum og menningu.
Viðkomandi má gjarnan hafa góða almenna
menntun. Æskilegt er að viðkomandi búi yfir
hæfni og reynslu í að leiðbeina og stýra
verkefnum og góðri kunnáttu í a.m.k. einu
norðurlandamálanna, ensku auk íslensku og
færni til að tjá sig á þessum málum í ræðu og riti.
Þeir persónuþættir sem koma að notum eru rík
þjónustulund, frumkvæði, metnaður og góðir
skipulags- og samskiptahæfileikar. Karlar jafnt
sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Við bjóðum áhugavert starf í krefjandi og frjóu
norrænu og alþjóðlegu umhverfi í Vatnsmýrinni.
Norræna húsið er leiðandi afl í íslensku menningarlífi
og er húsið eitt af meistaraverkum Alvars Aalto.

Umsjón með ráðningu hefur Þórunn Ragnarsdóttir fjármálastjóri og veitir hún upplýsingar um starfið. Umsóknarfrestur
er til og með 24.júní 2012. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um með því að senda póst á
netfangið thorunn@nordice.is. Með umsókninni þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Gott væri ef umsókn og fylgigögn
væru á dönsku, norsku, sænsku eða ensku. Ráðið er í starf verkefnastjóra til fjögurra ára með möguleika á
framlengingu ráðningarsamnings í fjögur ár í viðbót skv. regluverki Norrænu ráðherranefndarinnar. Nánari
upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Norræna hússins www.norraenahusid.is.

Sturlugata 5 101 Reykjavík Tel. 5517030 www.norraenahusid.is

sími: 511 1144

facebook.com/norraenahusid

Framkvæmdastjóri starfar í umboði stjórnar og ber ábyrgð á
daglegum rekstri samtakanna. Starﬁð felur í sér samstarf
við stjórnvöld, fyrirtæki og stofnanir hér á landi auk mikilla
samskipta við erlenda samstarfsaðila. Leitað er eftir líﬂegum
og kraftmiklum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á
réttindamálum barna og vill stuðla að samfélagi sem hefur
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi.
Helstu verkefni framkvæmdastjóra:
• Viðhald og eﬂing samskipta við aðila innanlands sem utan
• Gerð fjárhags-, rekstrar- og verkefnaáætlana og eftirlit
með þeim
• Samningagerð í samráði við stjórn samtakanna
• Yﬁrumsjón með markaðs- og kynningarmálum
• Yﬁrumsjón með bókhaldi og gerð fjárhagsuppgjöra
• Starfsmannahald, ráðningar, laun, símenntun o.ﬂ.
Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun
• Reynsla á sviði rekstrar, stjórnunar og fjáröﬂunar
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að byggja upp öﬂuga liðsheild sem nær árangri
• Geta til að fjalla um málefni félagsins af öryggi
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð og frumkvæði í athöfnum
• Fullkomið vald á íslensku og ensku, tal- og ritmáli
Umsókn ásamt ferilskrá á íslensku og ensku berist til auglýsingadeilda Morgunblaðsins/Fréttablaðsins fyrir 25. júní nk. eða
sendist á box@mbl.is eða box@frett.is merkt 25015.
Upplýsingar veitir Kolbrún Baldursdóttir, formaður stjórnar
Barnaheilla – Save the Children á Íslandi, netfang:
kolbrunbald@simnet.is

Barnaheill - Save the Children á Íslandi eru frjáls félagasamtök sem stofnuð voru
á degi Sameinuðu þjóðanna, 24. október árið 1989. Frá stofnun hefur verið lögð
áhersla á starf innanlands en samtökin eiga einnig aðild að Save the Children.
Að þeim standa 29 landsfélög sem starfa í 120 löndum. Sýn Barnaheilla – Save
the Children er heimur þar sem réttur sérhvers barns til lífs, verndar, þroska og
þátttöku er virtur. Markmið samtakanna er að vekja heiminn til vitundar um stöðu
barna og ná fram tafarlausum og ævarandi breytingum í líﬁ þeirra.
Heimasíða samtakanna á Íslandi er www.barnaheill.is.
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Verkstjóri
óskast
Eykt óskar að ráða húsasmíðameistara
með verkstjórnarreynslu.
Tekið er við umsóknum með upplýsingum um
menntun og starfsreynslu á skrifstofunni að
Stórhöfða 34-40 eða með pósti á palld@eykt.is.
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HAGKAUP
INNKAUPADEILD

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.
Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um
850 manns í 500 stöðugildum.

Hagkaup óskar eftir að ráða aðstoðarmann í innkaupadeild.
Starfið er fólgið í tölvuvinnslu, skýrslugerð, samskiptum við birgja
og starfsfólk verslana.
Við leitum að einstaklingi sem er nákvæmur og góður í mannlegum samskiptum.
Æskilegt er að umsækjandi hafi a.m.k. stúdentspróf, þekkingu á Navision og geti unnið
sjálfstætt og vel undir álagi.
Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti
á starfsmannahald@hagkaup.is fyrir 15. júní.
Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563 5000.
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^ƚĂƌĨŝĝƚŝůŚĞǇƌŝƌƌĞŬƐƚƌĂƌƐǀŝĝŝsŝŶŶƐůƵƐƚƂĝǀĂƌŝŶŶĂƌ͘
DĞŐŝŶǀĞƌŬĞĨŶŝĝĞƌĂĝƐũĄƵŵǀŝĝŚĂůĚͬǀŝĝŐĞƌĝŝƌĄ
ĂĂĚĞƌǀĠůƵŵŽŐƂĝƌƵŵĨŝƐŬǀŝŶŶƐůƵǀĠůƵŵĨĠůĂŐƐŝŶƐ͘

BdijhZ][#{Âjg>cigjb{
ÏhaVcY^Z][#ZgaZ^ÂVcY^[ng^gi¨`^
{hk^Â^`g[jhi_gcjcVg8gZY^i
BVcV\ZbZciHZgk^XZh#

DĞŶŶƚƵŶĂƌͲŽŐŚčĨŶŝƐŬƌƂĨƵƌ͗

=_{BdijhhiVg[VgbaZ\V&(%

x sĠůǀŝƌŬũƵŶĞĝĂƐĂŵďčƌŝůĞŐƚĞƌŬŽƐƚƵƌ
x ,čĨŶŝşŵĂŶŶůĞŐƵŵƐĂŵƐŬŝƉƚƵŵ
x ,ĞŝĝĂƌůĞŝŬŝŽŐŶĄŬǀčŵŶŝ
x ^ƚƵŶĚǀşƐŝŽŐƌĞŐůƵƐĞŵŝ

hiVg[hbZcc{&&hiVg[hhiÂkjb
jbaVcYVaai#BZÂVak^Âh`^eiV"
k^cVBdijhZgjb#V#[_abg\V[

Ã_cjhij[jaaig^¶A\]Z^bijk^cchaV
HiVg[Ä_cjhij[jaaigVa\]Z^bijk^cchaj[ZahiVabZccg^k^cchajb{aVa\[g¨Â^^cc]Z^bij!
hkdhZbh`_VaV\ZgÂd#[a#K^ÂaZ^ijbVÂh`^eja\Âjb!\jÂjbd\iVacV\a\\jbhiVg[hbVcc^
hZbZgc{`k¨bjghiVg[^d\]Z[jg{]j\V{VÂhiVg[VhZb]aji^V[[aj\jb]e^#GZnchaVV[
^cc]Z^bijhig[jbZÂVg^iVgVhig[jb{a\[g¨Â^hid[j¨h`^aZ\#

Ã_cjhij[jaaig^¶<gZ^ÂZcYVÄ_cjhiV
HiVg[Ä_cjhij[jaaigV[Zahib#V#V[\gZ^Âhaj"d\jeeaÅh^c\V\_[i^a\gZ^ÂZcYV!hbhkgjc!
\ZgÂhVbc^c\Vd\\gZ^ÂhajhVb`dbjaV\V{hVbiVabZccg^k^cchaj^cc]Z^bijb{aV{
b^aa^^cc]Z^bij"d\a\[g¨Â^hk^Â^#K^ÂaZ^ijbVÂ{gZ^ÂVcaZ\jbd\hVbk^h`jhbjb
hiVg[hbVcc^hZb]Z[jgg`VÄ_cjhijajcY!Zgc{`k¨bjgk^ccjWg\Âjbd\bZÂ
[gVbgh`VgVcY^hVbh`^eiV]¨[^aZ^`V#GZnchaVV[^cc]Z^bijhig[jbd\$ZÂVgZnchaVV[
hig[jb{a\[g¨Â^hid[jZÂV]_{a[Zng^hh_Âjb`dhijg#

hi¨ghij[ng^gi¨`_jbd\

&ĂƌŝĝǀĞƌĝƵƌŵĞĝĂůůĂƌƵŵƐſŬŶŝƌƐĞŵƚƌƷŶĂĝĂƌŵĄů
ŽŐƂůůƵŵƵŵƐſŬŶƵŵƐǀĂƌĂĝ͘

hƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵƐƚĂƌĨŝĝŽŐƵŵƐſŬŶŝƌſƐŬĂƐƚƐĞŶĚĂƌş
ƚƂůǀƵƉſƐƚŝĄĞůŝƐΛǀƐǀ͘ŝƐŵĞƌŬƚ͕͕͗sŝĝŐĞƌĝĂƌŵĂĝƵƌ͚͚

hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌƌĞŶŶƵƌƷƚƐƵŶŶƵĚĂŐŝŶŶϭϳ͘ũƷŶş
ϮϬϭϮ͘ůĚƌŝƵŵƐſŬŶŝƌſƐŬĂƐƚĞŶĚƵƌŶǉũĂĝĂƌ͘

hid[cjcjbaVcYh^ch#

HiVg[Ä_cjhij[jaaigV`g[jkV`i[Zahib#V#\V\cV[ajc!h`g{c^c\Vgk^cchajd\hVbh`^eijb
k^Â\gZ^ÂZcYjgd\`g[jZ^\ZcYjgiZc\hajbk^Â^cc]Z^bijZaYg^k^Âh`^eiV`gV[cVhZbZ``^
]Z[jgiZ`^hiVÂ[{\gZ^YYVgbZÂ]Z[ÂWjcYcjb^cc]Z^bijVÂ[ZgÂjb#K^ÂaZ^ijbVÂiVacV"
\a\\jbd\Yj\aZ\jbhiVg[hbVcc^bZÂ\ÂVhVbh`^eiV]¨[^aZ^`Vd\\ÂVVabZccV
iakj`jcc{iij#GZnchaVV[h`g^[hid[j"ZÂVWVc`Vhig[jbZg`dhijg#

Ã_cjhij[jaaig^¶`kaY]g^c\^c\Vg




K^ÂaZ^ijbVÂ{gZ^ÂVcaZ\jbd\Yj\aZ\jbhiVg[hbccjbhZb]V[Vg`VÄ_cjhijajcYhiVg[
Ä_cjhij[jaaigVk^Â]g^c\^c\Vg#=ZahijkZg`Z[c^hiVg[^cjZgj]g^c\^c\Vg\gZ^ÂZcYjg!\ZgÂ
hVbc^c\Vd\Åb^hh`_VaV"d\iakjk^cchaV#K^ccjib^Zgiki^a[_\jg`kaYk^`j!jb(ibVg
hZcc!{ibVW^a^cj`a#&,"'&#

sŝŶŶƐůƵƐƚƂĝŝŶĞƌşŚſƉŝƐƚčƌƐƚƵƐũĄǀĂƌƷƚǀĞŐƐĨǇƌŝƌƚčŬũĂůĂŶĚƐŝŶƐ͘
ZĞŬƐƚƌĂƌƚĞŬũƵƌĨĠůĂŐƐŝŶƐŶĄŵƵϭϬŵŝůůũƂƌĝƵŵŬƌſŶĂĄĄƌŝŶƵϮϬϭϬ͘
^ƚĂƌĨƐŵĞŶŶsŝŶŶƐůƵƐƚƂĝǀĂƌŝŶŶĂƌĞƌƵŶƷƵŵϯϯϬƚĂůƐŝŶƐŽŐŚĞĨƵƌ
ĨũƂůŐĂĝĄŚǀĞƌũƵĄƌŝ͘&ǇƌŝƌƚčŬŝĝŐƌĞŝĚĚŝƌƷŵĂƚǀŽŵŝůůũĂƌĝĂŬƌſŶĂş
ůĂƵŶĄĄƌŝŶƵϮϬϭϬ͘sŝŶŶƐůƵƐƚƂĝŝŶĄŽŐŐĞƌŝƌƷƚĂůůƐƚşƵƐŬŝƉƚŝů
ƵƉƉƐũĄǀĂƌǀĞŝĝĂ͕ƚŽŐǀĞŝĝĂŽŐŶĞƚĂǀĞŝĝĂ͘&ǇƌŝƌƚčŬŝĝƐƚƵŶĚĂƌǀŝŶŶƐůƵ
ƵƉƉƐũĄǀĂƌĨŝƐŬƐ͕ƐĂůƚĨŝƐŬǀĞƌŬƵŶ͕ŚƵŵĂƌĨƌǇƐƚŝŶŐƵŽŐďŽůĨŝƐŬǀŝŶŶƐůƵ͕
ĂƵŬƊĞƐƐĂĝƌĞŬĂĨŝƐŬŝŵũƂůƐǀĞƌŬƐŵŝĝũƵ͘&ĠůĂŐŝĝĨůǇƚƵƌĄƌůĞŐĂƷƚϯϬʹ
ϰϬƊƷƐƵŶĚƚŽŶŶĂĨĂĨƵƌĝƵŵ͘

sŝŶŶƐůƵƐƚƂĝŝŶŚĨ͘
,ĂĨŶĂƌŐƂƚƵϮ
ϵϬϬsĞƐƚŵĂŶŶĂĞǇũĂƌ
^şŵŝϰϴϴϴϬϬϬ
ǀƐǀΛǀƐǀ͘ŝƐǁǁǁ͘ǀƐǀ͘ŝƐ

Ã_cjhij[jaaig^¶@g[jkV`i

:@@><:G6:@@>C:>IIZg\gjcYkaajg[ng^gi¨`_VbZcc^c\VgBdijh!Zc^ccg^\^aY^
hiVg[hbVccVZgj]_{aehZb^![gjb`k¨Â^!_{`k¨Âc^!k^ccjhZb^d\jbWjgÂVgancY^#
ÏWdÂ^Zgh`Zbbi^aZ\ijb]kZg[^!bZicVÂVg[jaa^ghVbhiVg[hbZcc!V[WjgÂV
jeeaÅh^c\V`Zg[^d\[aj\i[ng^gi¨`^#

BdijhZghVbhiVg[hVÂ^a^>cigjb
?jhi^i^V!hZbZgbVg`VÂhaZ^ÂVcY^
[ng^gi¨`^:kgej{hk^Â^
`g[jhi_gcjcVg#

C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^gH^\jgW_g\9#=_VaiVYii^ghiVg[h"
bVccVhi_g^hbV))%",&''d\h^WWV5bdijh#K^chVbaZ\Vhi
h¨`^Âjb{]Z^bVhÂjd``Vglll#bdijh#^h#Jbh`cVg[gZhijg
Zgi^ad\bZÂ&,#_c#G{Â^ÂkZgÂjghig[^chZb[nghi#

BDI%+&'"%(

ŚũĄsŝŶŶƐůƵƐƚƂĝŝŶŶŝş
sĞƐƚŵĂŶŶĂĞǇũƵŵ
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Víﬁlfell er framsækið markaðs- og þjónustufyrirtæki sem starfar fyrst og fremst á sviði drykkjarvöru. Vörumerkjaﬂóra Víﬁlfells samanstendur af mörgum af þekktustu vörumerkjum veraldar
og eru vörumerki frá The Coca-Cola Company þar fremst í ﬂokki.
Við bjóðum upp á krefjandi starfsumhverﬁ þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna
gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og gott upplýsingaﬂæði
ásamt tækifærum til starfsþróunar.

Vilt þú ganga til liðs við okkur?

Mjólkurfræðingur
Víﬁlfell óskar aftir að ráða mjólkurfræðing til starfa í framleiðsludeild félagsins í Reykjavík.
Starﬁð felst í umsjón með mjólkurframleiðslu og annarri skyldri starfsemi.

Hæfniskröfur
ǩ 5H\QVOD¼UPMµONXUL²QD²LRJÀHNNLQJ
 £IUDPOHL²VOXE¼QD²L
ǩ +¨IQL¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXP

ǩ )UXPNY¨²LRJVM£OIVW¨²L¯YLQQXEU¸J²XP
ǩ *µ²¯VOHQVNXRJHQVNXNXQQ£WWDE¨²L¯
 ULWLRJW¸OX²XP£OL

ǩ *HWDWLOD²YLQQD¯WH\PLVYLQQX

Upplýsingar veita: Guðlaug Sturlaugsdóttir skólastjóri,
gustur@grunnskoli.is og Helga Kristín Gunnarsdóttir aðstoðarskólastjóri, helgakr@grunnskoli.is Sími: 595 9200

Spænska –stundakennsla á unglingastigi

Stuðningsfulltrúar

Víﬁlfell óskar eftir að ráða verksmiðjustjóra í framleiðsludeild félagsins í Reykjavík.
Viðkomandi er ætlað að stýra mikilvægum þætti í starfsemi Víﬁlfells og undir hann munu
heyra u.þ.b. 40 starfsmenn. Víﬁlfell er með vottuð gæðakerﬁ skv. ISO 9001 og ISO 14001 og er
að byggja upp ﬂeiri kerﬁ til vottunar á næstunni.

Starﬁð felur í sér rekstur og ábyrgð á allri framleiðslustarfsemi verksmiðjunnar
ǩ 1¿WLQJIUDPOHL²VOXÀ£WWD
ǩ

ǩ )UDPOHL²VODRJIUDPOHL²VOXIHUOL
ǩ 6WDUIVPDQQDKDOGRJYLQQXYHUQG

Íþróttakennsla –aﬂeysingar

Upplýsingar veitir: Helga Kristín Gunnarsdóttir aðstoðarskólastjóri, helgakr@grunnskoli.is Sími: 595 9200

Verksmiðjustjóri

ǩ 5HNVWXURJYL²KDOGIUDPOHL²VOXW¨NMD
 K¼VQ¨²LVRJOµ²D

Laus störf

£WWWDND¯XSSE\JJLQJXRJLQQOHL²LQJX
gæðakerfa

ǩ 0DWY¨OD¸U\JJL

Upplýsingar veita: Helga Kristín Gunnarsdóttir aðstoðarskólastjóri, helgakr@grunnskoli.is og Ólína Thoroddsen
aðstoðarskólastjóri, olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf.
Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli eru um
100 nemendur. www.grunnskoli.is
Umsóknarfrestur er til 24. júní 2012.

Menntunar- og hæfniskröfur
ǩ +£VNµODSUµI£VYL²LYHUNIU¨²LH²D
tæknifræði

ǩ *µ²¯VOHQVNXRJHQVNXNXQQ£WWDE¨²L¯
 ULWX²XRJW¸OX²XP£OL

ǩ 6WMµUQXQDURJOHL²WRJDK¨IQL
ǩ 6NLSXODJVK¨ȌOHLNDU

ǩ UDQJXUVPL²X²KXJVXQRJPDUNYLVV
 YLQQXEU¸J²

ǩ +¨IQL¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXP

ǩ 6NLSXODJVK¨ȌOHLNDU

ǩ 6WDUIVUH\QVODVHPQ¿WLVW¯VWDUȌ

ǩ

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

HNNLQJ£J¨²DVW¸²OXPHUNRVWXU

ǩ *UXQQÀHNNLQJ£¿PVXPW¸OYXNHUIXP

Nánari upplýsingar veita
(O¯VDEHW6YHUULVGµWWLUelisabet@hagvangur.is
,QJD6WHLQXQQ$UQDUGµWWLUinga@hagvangur.is
8PVµNQLUµVNDVWI\OOWDU¼W£www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. júní nk.

Tónlistarskólinn á Akranesi
Laus staða ﬁðlukennara
100% staða ﬁðlukennara við Tónlistarskólann á
Akranesi er laus til umsóknar.
Kennt er samkvæmt námsskrá en mikil áhersla
lögð á samspil og þjóðlagatónlist. Í skólanum er
starfrækt öﬂug ﬁðlusveit.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• BA gráða, meistaragráða eða sambærilegt nám
á ﬁðlu.
• Háskólagráða í uppeldis- og kennslufræði
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og FT/FÍH.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2012
Umsóknarfrestur er til og með 20 júní n.k.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Lárus Sighvatsson, skólastjóri, í síma 891 9468
og Ragnar Skúlason, aðstoðarskólastjóri,
í síma 898 8224.
Sækja skal um starﬁð rafrænt á heimasíðu
Akraneskaupstaðar www.akranes.is
Á heimasíðunni www.toska.is er að ﬁnna frekari
upplýsingar um starfsemi Tónlistarskóla
Akraness.
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Vélstjóri
Vísir hf óskar eftir Vélstjóra með réttindi uppá 750 kw til
afleysingar á Kristínu ÞH 157. Kristín er línuveiðiskip með
beitningarvél. Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 856-5730.

Okkur vantar öﬂuga og jákvæða
einstaklinga í hópinn!
Hjallastefnan vill ráða leikskólakennara, þroskaþjálfa og einstaklinga
með fjölbreyttan bakgrunn og reynslu til starfa í leikskólum sínum í
Hafnarﬁrði, Garðabæ, Reykjanesbæ og í Reykjavík.

TÆKJASTJÓRNENDUR - GRÆNLAND

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við fram-

um 500 manns, víðsvegar um landið

kvæmdir á Grænlandi. Um er að ræða stjórnun á gröfum, jarðýtum,

sem og erlendis.

vörubílum með krana auk annarra tilfallandi verkefna. Viðkomandi

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

þurfa að geta hafið störf fljótlega.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Umsóknir skal senda á netfangið
starf@hjalli.is
fyrir ﬁmmtudaginn 14. júní.

Upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 20. júní næstkomandi.

fyrirtæki og einstaklinga.

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Bæjarlögmaður
Héraðsskjalasafn
• Starfsmaður í ræstingu

Umhverfissvið
• Ritari

Álfhólsskóli
• Aðstoðarskólastjóri
• Deildarstjóri

Hörðuvallaskóli
• Umsjónarkennari á elsta stigi

Hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
• Þroskaþjálfi
• Starfsmaður

Leikskólinn Núpur
• Leikskólakennari

Leikskólinn Rjúpnahæð
• Leikskólakennari

Leikskólinn Sólhvörf
• Leikskólakennari

Leikskólinn Arnarsmári
• Matráður
• Aðstoðarmatráður
• Leikskólakennari

Leikskólinn Álfatún
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari

Leikskólinn Kópahvoll
• Þroskaþjálfi
• Leikskólakennari
Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum eru auglýst á
www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

sími: 511 1144

ƌƵŵǀŝĝĂĝůĞŝƚĂĂĝƊĠƌ͍


KůşƵďşůƐƚũſƌĂƌşƐƵŵĂƌƐƚƂƌĨ
^ŬĞůũƵŶŐƵƌſƐŬĂƌĞŌŝƌĂĝƌĄĝĂŽůşƵďşůƐƚũſƌĂƟůƐƚĂƌĨĂĄƌĞŬƐƚĂƌƐǀŝĝşPƌĮƌŝƐĞǇ͘sŝĝůĞŝƚƵŵĂĝĚƵŐŵŝŬůƵŵĞŝŶͲ
ƐƚĂŬůŝŶŐƵŵƟůƐƵŵĂƌƐƚĂƌĨĂƟůĂĝƐŝŶŶĂĂĨŐƌĞŝĝƐůƵ͕ĚčůŝŶŐƵŽŐĚƌĞŝĮŶŐƵĄĞůĚƐŶĞǇƟƟůǀŝĝƐŬŝƉƚĂŵĂŶŶĂŽŐ
ƐƚĂƌĨƐƚƂĝǀĂ^ŬĞůũƵŶŐƐƐĞŵĞƌƵKƌŬĂŶŽŐ^ŚĞůů͘hŵĞƌĂĝƌčĝĂƐŬĞŵŵƟůĞŐƚŽŐłƂůďƌĞǇƩƐƚĂƌĨǀŝĝĚƌĞŝĮŶŐƵ͘
,čĨŶŝƐŬƌƂĨƵƌ͗
ͻ DĞŝƌĂƉƌſĨ
ͻ ZƉƌſĨŶĂƵĝƐǇŶ
ͻ &ƌƵŵŬǀčĝŝŽŐƐĂŵƐŬŝƉƚĂŚčĮůĞŝŬĂƌ
ͻ ^ũĄůĨƐƚčĝǀŝŶŶƵďƌƂŐĝ
^ƚĂƌĨƐƐǀŝĝ͗
ͻ ƌĞŝĮŶŐĄĞůĚƐŶĞǇƟŽŐƐŵƵƌŽůşƵ
ͻ DſƩĂŬĂƉĂŶƚĂŶĂ
ͻ ŌŝƌůŝƚŵĞĝďŝƌŐĝĂŐĞǇŵƵŵ
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Óskum eftir
hressum og skemmtilegum
hársnyrtimeistara
eða sveini í stólaleigu.
Upplýsingar gefur Hrafnhildur eða Gerður
í s. 581 3090

GREIÐAN
Háaleitisbraut 58-60
sími 581 3090

Arkitekt - Byggingarfræðingur
Arkitektastofan OG óskar eftir að ráða arkitekt og byggingarfræðing vegna mikilla verkefna framundan.
Arkitektastofan OG hefur starfað óslitið frá 1967, en núverandi
eigendur eru Garðar Guðnason og Sigurður Gústafsson. Verkefni
eru fjölbreytt.
Lögð er áhersla á notkun tölvulíkana (BIM) við úrlausn verkefna
og mest unnið í Revit og Autocad.
Umsóknir skulu sendar á netfangið gardar@arkitektastofan.is.
Öllum umsóknum verður svarað og fyllsta trúnaðar gætt.

SSunnudaga
d
á Stöð
Stö
öð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ

Vegna aukinna umsvifa
óskum við eftir gröfumönnum.

>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

^ƚĂĝƵƌ
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Allar umsóknir sendist á grafa@grafa.is
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Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Viljum ráða starfsmann á
meðferðardeild Stuðla
Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starﬁ með
unglingum þar sem starfsfólk fær þjálfun í meðferðarstarﬁ svo sem í ART (agression replacement training)
og í áhugahvetjandi samtali (motivational interviewing)? Um er að ræða 100% starfshlutfall í vaktavinnu.
Ráðið er í starﬁð til 6 mánaða til að byrja með, með
möguleika á framlengingu. Tekið skal fram að viðkomandi þarf að hafa hreint sakarvottorð og þarf að
skila því inn áður en að ráðningu getur orðið.
Starfsvið
Starﬁð felst m.a. í:
• meðferðarvinnu og dagleg samskipti við unglinga á
meðferðardeild
• samskipti við foreldra
• vinna að tómstundastarﬁ með unglinga
• einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana í
meðferð í samvinnu við deildarstjóra, og sálfræðinga.
Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem
góða samskiptahæfni, jákvætt viðhorf til skjólstæðinga og áhuga á meðferðarstörfum, skipulögð
vinnubrögð?.
Hæfnikröfur
• BA eða BS gráða í félagsvísindum er æskileg
• Reynsla af vinnu með unglinga er æskileg t.d. í
meðferðar-, tómstunda- eða íþróttastarﬁ.
• Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá meðferðarnálgun og verklagsreglur sem unnið er eftir á
Stuðlum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.
Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um
menntun og fyrri störf. Við úrvinnslu umsókna um
störﬁn gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og
eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi opinberra starfsmanna. Umsóknarfrestur er til 25. júní nk. og þarf umsækjandi helst
að geta haﬁð störf í byrjun ágúst. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.
Umsóknir berast til Stuðla - Meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga, Fossaleyni 17, 112 Reykjavík
eigi síðar en 25. júní 2012. Hægt er að sækja um
rafrænt á heimasíðu Stuðla, http://www.studlar.is
Auglýsingin gildir í 6 mánuði
Nánari upplýsingar veitir deildarstjóri meðferðardeildar
Sigurður Flosason; sigurdur.ﬂosason@studlar.is
Einnig er hægt að fá upplýsingar hjá viðkomandi aðilum í síma 5308800.
Stuðlar, Meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga
Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík www.studlar.is mru@studlar.is
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SAMBAND ÍSLENSKRA
SVEITARFÉLAGA

Starf sérfræðings á kjarasviði
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir laust til umsóknar starf
sérfræðings á kjarasviði sambandsins.
Starf sérfræðingsins felst m.a. í að vera lykilsérfræðingur kjarasviðs
í kjarasamningum kennara, túlkun kjarasamninga og ráðgjöf til
sveitarfélaga. Sérfræðingurinn tekur þátt í kjarasamningagerð, nefndarog stjórnarstörfum í tengslum við kjaramál og önnur mál er varða
íslenskan vinnumarkað og sinnir samskiptum við stéttarfélög og aðra
aðila vinnumarkaðarins.
Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starﬁ og sérþekkingu
á kjarasamningum þeirra aðildarfélaga KÍ sem semja við Samband
íslenskra sveitarfélaga. Einnig góðrar almennrar þekkingar á laga- og
kjarasamningsumhverﬁ opinbers vinnumarkaðar. Gott vald og færni
í notkun á excel er nauðsynleg og þekking og áhugi á málefnum sveitarfélaga. Viðkomandi þarf einnig að hafa hæﬁleika til þess að miðla
upplýsingum í ræðu og riti og hafa gott vald á ensku og a.m.k. í einu
Norðurlandamáli öðru en íslensku.
Leitað er að einstaklingi, konu eða karli, sem hefur til að bera frumkvæði, færni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og
hæfni til að vinna sjálfstætt og með öðrum að fjölbreyttum verkefnum.
Nánari upplýsingar veita Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri kjarasviðs,
netfang: inga.run.olafsdottir@samband.is, eða Magnús Karel Hannesson, sviðsstjóri og starfsmannastjóri, netfang:
magnus.karel.hannesson@samband.is, í síma 515-4900.
Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband íslenskra
sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að
ﬁnna starfsmannastefnu sambandsins og starfslýsingu fyrir starﬁð.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf á kjarasviði, berist eigi síðar
en föstudaginn 15. júní 2012 til Sambands íslenskra sveitarfélaga,
Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík eða með tölvupósti á
framangreind netföng.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem
býður upp á opið vinnuumhverﬁ, samheldinn starfsmannahóp og
skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar.

LIFANDI OG
HREYFANLEGUR
FRAMKVÆMDASTJÓRI
ÓSKAST Í MIÐSTRÆTI
Hreyfimyndasmiðjan Miðstræti óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.
Miðstræti er í Kaaber-húsinu, Sætúni 8, kraftmiklu orkuhúsi á öllum sviðum
markaðs- og kynningarmála.
Starfssvið:

Þjónustufulltrúi
Póstdreiﬁng leitar að þjónustufulltrúa til starfa á dreifingardeild. Um framtíðarstarf er að ræða.
Í starﬁnu felst meðal annars:
• Símsvörun og móttaka ábendinga vegna dreiﬁngar
• Úthringikannanir
• Samskipti við blaðbera
• Bréfaﬂokkun og pökkun á dreiﬁngarefni
• Önnur tilfallandi verkefni

Framkvæmdastjóri stýrir daglegum rekstri, hefur með höndum tilboðsgerð,
sér um samskipti við viðskiptavini og fer fyrir öflugum flokki starfsmanna í
uppbyggingu fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að vaxa með
starfinu með sameiginlega hagsmuni viðskiptavina og fyrirtækis að
leiðarljósi. Lifandi þekking og áhugi á myndhreyfilausnum og grafík er
nauðsynleg í starfi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Viðskiptafræðimenntun æskileg, þekking og reynsla á verkferli í
hreyfimyndavinnslu og eftirvinnslu nauðsynleg sem og þekking á hönnun
og framsetningu kynningarefnis almennt. Góð íslensku- og
enskukunnátta nauðsynleg og þekking á Norðurlandamáli kostur.
Hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði.

Viðkomandi einstaklingur verður að búa yﬁr:
• Mikilli þjónustulund
• Góðri almennri tölvuþekkingu
• Jákvæðni og drifkrafti

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þormóður Jónsson í síma 595-3600.
Umsóknarfrestur er til 14. júní. Umsóknir sendist á netfangið
framkvæmdastjóri@midstraeti.is

Vinnutími er 13-18 virka daga og annan hvorn
laugardag frá 7-12. Viðkomandi þarf að hefja
störf ﬂjótlega.

Sætún 8
105 Reykjavík
midstraeti.is

Allar nánari upplýsingar um starﬁð gefur
Dagný Ragnarsdóttir, deildarstjóri dreiﬁngardeildar
í síma 585 8330.

Miðstræti er hluti af Kaaber-húsinu, lifandi vinnustaður þar sem andi sköpunar og
metnaðar ríkir. Fyrirtækið hefur getið sér gott orð fyrir skemmtilegar og frjóar lausnir í
hreyfimyndagrafík. Miðstræti tilheyrir einnig fullkomið hljóðstúdíó þar sem lokavinnsla á
auglýsingum og hljóðsetning fer fram.

Umsóknir um menntun og starfsferil skulu berast fyrir
10. júní næstkomandi á netfangið
dagny@postdreiﬁng.is
Póstdreiﬁng er öﬂugt dreiﬁngarfyrirtæki sem sér meðal annars um dreiﬁngu á
Fréttablaðinu ásamt öðru dreiﬁefni. Hjá fyrirtækinu starfar samheldinn hópur
einstaklinga með fjölbreytta reynslu og menntun.
Póstdreiﬁng ehf | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | www.postdreiﬁng.is | s: 585 8300

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

sími: 511 1144
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Sisimiut Regionssygehus søger en
Anæstesisygeplejerske
En anæstesisygeplejerskestilling på Regionssygehuset i Sisimiut er ledigt pr. 18. juni 2012 eller efter aftale.
Stillingen kan evt. besættes som et vikariat på minimum 3 måneder.
Hovedparten af anæstesier på Regionssygehuset i Sisimiut er til planlagte operationer, men der forekommer
også en del akutte indgreb.
Du vil, som anæstesisygeplejerske, primært være ansat i sengeafdelingen, hvor du i samarbejde med det øvrige
plejepersonale vil være ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen og for den daglige arbejdsgang
på sengeafdelingen. Du vil ligeledes deltage i visitering af patienter ved ambulante henvendelser i vagterne derfor er det godt med en bred baggrund. Herudover vil vi meget gerne bruge nogle af dine ressourcer på det
intensive og akutte område.
Ønskede kvaliﬁkationer:
- Autoriseret sygeplejerske med specialuddannelse som anæstesisygeplejerske
- Fleksibilitet
- Selvstændighed
- Gode samarbejdsevner

Tengi leitar að
sölumanni í verslun
okkar á Akureyri.

Vi kan tilbyde:
- God og grundig introduktion
- Spændende hverdag med mangeartede
udfordringer
- Omgivelser som får hjertet til at hoppe
af begejstring

Einnig er mikilvægt að
ɚÞȒĨŸŎŘ_ÞEȚÞɴʩǋ¶żȒǋÞĶŎsŘŘǋÞ
tölvukunnáttu og sé þjónustulipur,
Ìʩ¯ǋȖŎĨɚ?ȒÞʰǣwǣŘɴǋǼÞĶs¶ȖǋŸ¶
stundvís. Æskilegt er að viðkomandi
sé 25 ára eða eldri.

Nánari upplýsingar www.gjob.dk
eða í síma 00299-231780 Ingibjörg

Um er að ræða sölumannsstarf hjá
leiðandi fyrirtæki á sviði pípulagna
og hreinlætistækja. Viðkomandi
Ȕǋ¯Ȓ¶sǼÌʩȒǣǼƊǋ¯â
byrjun ágúst og hafa haldgóða
þekkingu á pípulagnaefni og
hreinlætistækjum.

Umsóknarfrestur er til 23 júní 2012
– Tengi er reyklaust fyrirtæki.
Áhugasamir eru vinsamlegast
beðnir um að senda inn umsókn
og ferilskrá á tölvupóstfangið
atvinna@tengi.is

Vilt þú vinna með okkur?

ȕƼƼĶɸǣÞŘ¶ǋȖŎǣǼǋʩȒ¶s¯Ȗǋ
Árni Birgisson starfsmannastjóri
Tengis.

Svalbarðsstrandarhreppur leitar að starfsfólki í eftirtalin störf:
Tengi ehf. Smiðjuvegi 76 / Baldursnesi 6
Kópavogi / AkureyriSími: 414-1000 / 414-1050
Forval heildverslun ehf hefur verið starfrækt frá 1976 og er leiðandi fyrirtæki í
innﬂutningi og sölu á snyrtivörum. Hjá Forval starfar samhentur og skemmtilegur
hópur fólks sem allir eru mjög færir á sínu sviði og viljum við fjölga í þeim hópi.

Deildarstjóri í leikskólanum Álfaborg
Leikskólinn Álfaborg leitar eftir sjálfstæðum, jákvæðum
og skapandi deildarstjóra í fullt starf frá og með
7. ágúst n.k.
Umsækjandi þarf að hafa lokið leikskólakennaranámi
skv. 3. gr. laga nr. 87/2008*. Stjórnunarmenntun og/
eða reynsla af stjórnun í leikskóla er kostur. Mikilvægt
er að umsækjandi eigi auðvelt með samskipti, haﬁ
frumkvæði og sé tilbúinn til að takast á við skemmtilegt
starf með börnum.
Staðsetning leikskólans býður upp á fjölbreytta starfsemi í tengslum við umhverﬁ og samfélag. Lögð er
áhersla á umhyggju, jákvæða snertingu, útiveru og
hreyﬁngu.
Umsóknir berist til Leikskólans Álfaborgar, Svalbarðseyri, 601 Akureyri eða í tölvupósti fyrir 20. júní nk.
Nánari upplýsingar veitir Ragna Erlingsdóttir, s. 4624901
/ netfang: alfaborg@svalbardsstrond.is.

Tónlistarkennari við Tónlistarskóla
Svalbarðsstrandar
Tónlistarskóli Svalbarðsstrandar óskar eftir að ráða
tónlistarkennara í hlutastarf á næsta skólaári.
Við leitum að metnaðarfullum, sjálfstæðum og
skapandi tónlistarkennara sem getur kennt á a.m.k.
tvö hljóðfæri, ásamt kennslu bóklegra greina og tónmenntar í grunnskóla.
Tónlistarskóli Svalbarðsstrandar er lítill skóli með ríka
áherslu á samvinnu við grunn- og leikskóla.
Umsóknir berist Tónlistarskóla Svalbarðsstrandar,
Valsárskóla, 601 Akureyri eða í tölvupósti fyrir 20. júní
nk. Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Helga Kvam,
s. 865 8052 / netfang: tonlist@svalbardsstrond.is.

*Ef ekki berast umsóknir frá leikskólakennurum sem
uppfylla hæfniskröfur er heimilt að ráða leiðbeinanda í
stöðuna tímabundið til eins árs.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.
Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði.
Svalbarðsstrandarhreppur er blómlegt og vel stætt sveitarfélag við austanverðan Eyjafjörð. Íbúar eru um 400. Þéttbýli er á Svalbarðseyri sem
er í um 12 km fjarlægð frá Akureyri. Þar er að ﬁnna tónlistar-, leik- og grunnskóla, sundlaug, íþróttaaðstöðu og skrifstofu sveitarfélagsins.

Sölu- og vörumerkjastjóri
Við erum að ráða í 4 ný störf sölu- og vörumerkjastjóra.
Við leitum að jákvæðum, drífandi og metnaðarfullum
einstaklingi með góða þekkingu og áhuga á snyrtivörum og
sölumennsku. Mikilvægt er að viðkomandi að hafa gaman af
mannlegum samskiptum og eigi auðvelt með að vinna í hópi.
Helstu verkefni:
• Sala og heimsóknir til viðskiptavina
• Eﬂing og viðhald núverandi viðskiptatengsla
• Samskipti við erlenda birgja
• Skýrslu og áæltanagerð
• Ýmis sérverkefni
Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Góð tölvukunnátta og þekking á helstu ritvinnsluforritum
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði rit og talmáli
• Menntun sem nýtist í starﬁ hvort heldur sem er viðskiptatengd eða sem snyrti- eða förðunarfræðingur
• Vönduð vinnubrögð
Ráðið verður í 50-80% starfshlutfall í framtíðarstarf og er
vinnutími eftir samkomulagi.
Ferilskrá með mynd ásamt umsókn skal sendast á netfangið
starf@forval.is fyrir föstudaginn 15. júní.
Ekki verður tekið við umsóknum í síma. Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.
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Íslensk-ensk fjölskylda í París óskar eftir
au-pair frá sept til að gæta 2 barna,
4 ára (í skóla) og 1 árs.
Þarf að vera sjálfstæð, ábyrgðarfull og barngóð,
18 ára eða eldri. Reynsla af störfum með börnum
og einhver frönskukunnátta kostur.

STOFA

Sendið póst á margtogmikid@gmail.com
fyrir 1. júlí nk.

ICELANDIC
TOURIST
BOARD

Okkur á leikskólanum Skerjagarði Bauganesi 13 101
Rvk. vantar að bæta við starfsmannahópinn okkar.
Við leitum að áhugasömu fólki til starfa.

FRAMKVÆMDASJÓÐUR
FERÐAMANNASTAÐA

Leikskólinn er einkarekinn, tveggja deilda fyrir börn á aldrinum 18
mánaða til sex ára. Lögð er áhersla á faglegt starf þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín í notalegu og öruggu umhverﬁ. Uppeldisstarﬁð snýst um að hvetja börnin svo þau verði virkir, sjálfstæðir
og umfram allt ánægðir einstaklingar. Á Skerjagarði ríkir gleði og
jákvætt hugarfar.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um
styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum fyrir árið 2013.

Allar nánari upplýsingar veita Ella í síma 822-1919 og Sóldís í
síma 848-5213 eða á netfangið: skerjagardur@skerjagardur.is

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til og með 10. September 2012.
Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Hlutverk sjóðsins:
Samkvæmt lögum nr. 75/2011 um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða er markmið og hlutverk
sjóðsins að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og
verndun ferðamannastaða í opinberri eigu eða
umsjón um land allt. Þá skal með fjármagni úr
sjóðnum leitast við að tryggja öryggi ferðamanna
og vernda náttúru landsins. Einnig er sjóðnum ætlað
að fjölga viðkomustöðum ferðafólks til að draga úr
álagi á fjölsótta ferðamannastaði.

Starf sálfræðings
við meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga
að Stuðlum er laus til umsóknar
Laust er til umsóknar starf sálfræðings hjá Stuðlum.
Starfshlutfall er 100% . Ráðið er í starﬁð til eins árs til
að byrja með, með möguleika á framlengingu. Tekið
skal fram að viðkomandi þarf að hafa hreint sakarvottorð og þarf að skila því inn áður en að ráðningu
getur orðið.
Stuðlar starfa á grundvelli barnaverndarlaga og
reglugerðar um meðferðarstöð ríkisins. Stuðlar sinna
unglingum á aldrinum 12-18 ára með hegðunarerﬁðleika, þ.m.t. vímuefnavanda.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu
á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar
ferðamannastaða og ferðamannaleiða.
2. Framlög til einkaaðila eru háð því skilyrði
að um sé að ræða ferðamannastaði sem eru
opnir almenningi.
3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri
upphæð en 50% af kostnaði.

Persónulegir eiginleikar
• Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem
góða samstarfshæfni og jákvæð viðhorf til skjólstæðinga.
Hæfnikröfur:
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur.
• Þekking og reynsla á meðferð og greiningu
unglinga er æskileg.
• Þekking og færni í hugrænni atferlismeðferð.
• Frumkvæði í starﬁ og skipulagshæﬁleikar.
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.
Við úrvinnslu umsókna gildir mat forstöðumanns
Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Barnaverndarstofu
við Sálfræðingafélag Íslands. Umsóknarfrestur er til
25. júní nk. og þarf umsækjandi helst að geta haﬁð
störf í byrjun ágúst.
Umsókn ásamt náms- og starfsferilsskrá berist til
Stuðla - meðferðarstöðvar ríkisins fyrir unglinga,
Fossaleyni 17, 112 Reykjavík. Hægt er að sækja um
rafrænt á heimasíðu Stuðla, www.studlar.is
Nánari upplýsingar veitir Þórarinn Viðar Hjaltason
forstöðumaður netfang: thorarinn@studlar.is
Stuðlar, Meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga
Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík www.studlar.is mru@studlar.is

4. Við yﬁrferð umsókna er tekið mið af gæðum
og trúverðugleika umsókna, mikilvægi
verkefnis m.t.t. markmiða Framkvæmdasjóðsins og Ferðamálaáætlunar 2011-2020,
sjálfbærnisjónarmiða, nýnæmis oﬂ.
5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða
skipulag og hönnun, útlit og gæði mannvirkja
og merkinga koma m.a. fram “Menningarstefnu í mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu
„Góðir staðir“ og „Handbók um merkingar
á ferðamannastöðum og friðlöndum“.
Hönnun: PORT hönnun

Starfsvið
Meðal verkefna sálfræðings er:
• Greining og meðferð unglinga og vinna með fjölskyldum þeirra.
• Gerð og framkvæmd meðferðaráætlana.
• Ráðgjöf og stuðningur við barnaverndarnefndir og
skóla sem og samvinna við ýmsar aðrar stofnanir.
• Ráðgjöf og handleiðsla við starfsfólk Stuðla sem og
við aðrar meðferðarstofnanir.
• Þátttaka í almennri stefnumótun.
• Þátttaka í ART (agression replacement training)
og notkun áhugahvetjandi samtals (motivational
interviewing)

Sjá nánar á umsóknarsíðu Framkvæmdasjóðsins
á www.ferdamalastofa.is.

Verkefni verða að uppfylla amk. eitt af
eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og
verndunar mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila eða
á náttúruverndarsvæðum.
2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi
ferðamanna og verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem einkaaðila.
3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á
ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með
rökstuddum og skýrum hætti.
b. Kostnaðar- og verkáætlun.
c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja
eða til annarra framkvæmda þá verður deiliskipulag,
fullnaðarhönnun og leyﬁ til framkvæmda að
liggja fyrir.
d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að
fylgja skriﬂegt samþykki sveitarstjórnar og/eða
skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.
e. Skriﬂegt samþykki allra landeigenda og/eða
umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um:
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja
um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsóknareyðublöð ásamt leiðbeiningum um hvernig
skal sækja um má ﬁnna á heimasíðu Ferðamálastofu,
www.ferdamalastofa.is. Nánari upplýsingar veitir
Sveinn Rúnar Traustason umhverﬁsstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5500 eða með vefpósti
sveinn@ferdamalastofa.is.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Iceland | Sími/Tel +354 535 5500 | Fax +354 535 5501
Strandgata 29 | 600 Akureyri | Iceland | Sími/Tel +354 535-5510 | Fax +354 535 5501
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Útboð
Húsnæði óskast

Hafrannsóknastofnunin boðar til opinna
funda um haf- og ﬁskirannsóknir og
veiðiráðgjöf fyrir komandi ﬁskveiðiár.

fyrir erlenda skiptistúdenta
Húsnæði óskast fyrir erlenda skiptistúdenta
við Háskóla Íslands frá 1. september
næstkomandi til loka desember/maí.

Fundir verða haldnir á eftirtöldum stöðum:
Grindavík

mánudag 11. júní kl. 20:00 í Salthúsinu

Dalvík

miðvikudag 13. júní kl. 17:00
í Berg menningarhúsi

Ísafjörður

ﬁmmtudag 14. júní kl. 20:00 í Háskólasetri

Höfn

föstudag 15. júní kl. 20:00 í Nýheimum

Eskifjörður

laugardag 16. júní kl. 14:00 á Mjóeyri
(Randulffssjóhús)

Ólafsvík

mánudag 18. júní kl. 20:00 í Kliﬁ

Óskað er eftir herbergjum á gistiheimilum,
íbúðum þar sem nokkrir geta deilt aðstöðu eða
stúdíóíbúðum. Æskilegt er að hver íbúð/hús sé
nægilega stórt fyrir minnst 3 einstaklinga. Herbergin
þurfa að vera búin rúmi, skrifborði, stól og fataskáp.
Auk þess þarf að vera aðgangur að fullbúnu eldhúsi
og baðherbergi.
Áhugasamir vinsamlegast haﬁð samband við Huldu
á Alþjóðaskrifstofu Háskóla Íslands fyrir 15. júní með
tölvupósti á netfangið: incoming@hi.is

Haf- og ﬁskirannsóknir í þágu þjóðar

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA

Vestmannaeyjar þriðjudag 19. júní, kl. 20:00
á Hótel Vestmannaeyjum

Á heimasíðu stofnunarinnar
http://www.skipulagsstofnun.is/skipulagsstofnun/
rannsokna-og-throunarsjodur-skipulagsstofnunar/
er að ﬁnna umsóknareyðublað og nánari upplýsingar
um sjóðinn sem í ár mun veita 3-5 styrki, samtals að
upphæð allt að 5 m. kr.
Umsóknum þarf að skila til Skipulagsstofnunar fyrir
1. ágúst 2012 og ákvörðun um styrki til einstakra
verkefna verður tekin fyrir 1. október 2012.
Skipulagsstofnun

7,/6g/8
Tilboð óskast í gervihnattadisk í
umsjá Landhelgisgæslu Íslands
sem staðsett er á öryggissvæðinu
á Keﬂavíkurﬂugvelli. Um er að
ræða gervihnattadisk sem er
13,2 m að þvermáli og heildar
hæð á búnaðinum eru 12 m.
Hlíﬁn (kúluhúsið) sem eru utan
um diskinn er ekki til sölu en
tilboðsgjafar þurfa að gera ráð
fyrir að opna húsið og ganga
frá því aftur eftir að búið er að
taka búnaðinn niður. Um ástand
búnaðarins er ekki vitað. Tilboðsfjárhæð skal innifela kostnað við
búnaðinn og að fjarlægja hann
og ganga snyrtilega frá í samráði
við seljanda. Búnaðurinn selst
i því ástandi sem hann er í.
Búnaðurinn verður til sýnis hjá
Landhelgisgæslu Íslands/Keﬂavíkurﬂugvelli á skrifstofutíma í
samráði við Viðar E. Axelsson
í síma 425 5000. Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum
aðila og hjá Ríkiskaupum. Tilboðseyðublöð ásamt myndum eru einnig
aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir
kl. 10:00 þann 19. júní 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist
bjóðenda er þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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Verkið felst m.a. í gluggaviðgerðum, málun tréverks,
þakkanta og þaks.
Útboðsgögn verða afhent, á tölvutæku formi
frá og með þriðjudeginum 12. júní n.k..
Tilboðin verða opnuð mánudaginn 18. júní n.k.,
kl. 11.00.
Helstu magntölur:
Háþrýstiþvottur og málun þaks 941m²
Endurnýjun glerlista (botnl.) 1.700 m
Enurnýjun lama á opnanl.fögum 439 fög
Málun gluggakarma og pósta 5.760 m
Áhugasamir sendi ósk um þátttöku í útboði á
netfangið hjalti.sigmundsson@gmail.com.

lyftuhús og lyfta
Vesturbyggð óskar eftir tilboðum í
byggingu lyftuhús við Aðalstræti 4
á Patreksﬁrði.



Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr rannsóknaog þróunarsjóði Skipulagsstofnunar.

Skúlagata 20, Reykjavík,
viðgerðir, viðhald og málun utanhúss.

Útboð



Rannsókna- og þróunarsjóður
Skipulagsstofnunar

Húsfélagið Skúlagötu 20, 101 Reykjavík, óskar eftir
tilboðum í verkið:

Hönnunarsamkeppni
15243 – Hönnunarsamkeppni
Menntaskólans við Sund - viðbygging
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og menningarmálaráðuneytis og Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar býður til
opinnar hönnunarsamkeppni (framkvæmdasamkeppni) um viðbyggingu við Menntaskólann við Sund, Gnoðarvogi 43, 105 Reykjavík.
Við skólann skal reisa myndarlega viðbyggingu til að leysa úr
húsnæðisvanda sem skólinn hefur orðið að búa við lengi. MS er
þróttmikill framhaldsskóli sem markað hefur sér skýra framtíðarsýn
um fjölbreytt og metnaðarfullt skólastarf. Með samkeppni þeirri sem
nú er efnt til um viðbyggingu við MS er leitað hugmynda að bættri
umgjörð um það starf.
Stærð viðbyggingarinnar er áætluð um 2.700 m² .
Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 28.
júní 2012 en því síðara 23. ágúst 2012. Skilafrestur tillagna er 12.
september 2012, fyrir kl. 16:00 hjá Ríkiskaupum.
Veitt verða þrenn verðlaun að heildarfjárhæð 8 milljónir kr.
Gert er ráð fyrir að hönnun verði lokið og útboðsgögn tilbúin í júní
2013 og að framkvæmdir hefjist haustið 2013 og þeim verði lokið í
apríl 2015.
Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og er
auglýst á EES-svæðinu.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í samkeppnislýsingu sem er aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is útboðsnúmer 15243. Til að
nálgast ítargögn verður að skrá sig til þátttöku á vefnum en gögn
verða einnig fáanleg, gegn framvísun staðfestingar á þátttöku og
3.500,- kr. greiðslu, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.
Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga frá kl. 9:00 – 15:00.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Um er að ræða steinsteypt tveggja hæða lyftuhús
með klæðningu.
Helstu tölur : Steypa :
11,5 m3
Þakjárn:
16 m2
Kambstál heild : 1.545 kg.
Plötuklæðning:
85 m2
Hægt er nálgast útboðsgögn á bæjarskrifstofu
Vesturbyggðar aðalstræti 63, 450 Patreksﬁrði gegn
2.000 kr. greiðslu. einnig er tekið á móti pöntunum á vesturbyggd@vesturbyggd.is eða í síma
4502300. Upplýsingar veitir Ármann í síma 6611850.
Tilboð skulu hafa borist á skrifstofu Vesturbyggðar
fyrir mánudaginn 25. júní 2012 kl. 1400. Verklok eru 15.
september 2012. Vesturbyggð áskilur sér rétti til að
hafna öllum tilboðum eða taka hvaða tilboði sem er.
Einnig er óskað eftir tilboðum í lyftu og lyftubúnað með
uppsetningu.
Ármann Halldórsson byggingarfulltrúi Vesturbyggðar

ÚTBOÐ
Rangárþing Eystra óskar hér með eftir tilboði í verkið

Íþróttamiðstöð Vallarbraut 16
Hvolsvelli
Tengibygging

Verkið felst í að grafa fyrir, byggja upp og fullklára
tengibyggingu milli núverandi sundlaugarbyggingar og
íþróttahúss. Byggingin er 400m2 að gólfflatarmáli staðsteypt
á þremur hæðum; kjallari og tvær hæðir með innréttingum,
raflögnum, pípulögnum og loftræsingu. Einnig felst í
verkinu að breyta og byggja ofan á núverandi stigahús á
milli sundlaugarbyggingar og íþróttahúss samtals 80m2 að
gólfflatarmáli.
Helstu magntölur eru:
Gröftur
Steypumót
Steypa
Þakvirki
Léttir innveggir
Frágangur gólfa
Raflagnir, pípulagnir og loftræsing

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg:
• Hreyfanleg sviðsljós fyrir
Borgarleikhúsið, nr.12852
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

560 m3
1300 m2
190 m3
215m2
80m2
480m2
480m2

Verklok eru 31. maí 2013.
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi en senda skal
tölvupóst á: irg@mannvit.is til að fá gögnin afhent.
Tilboð verða opnuð á Skrifstofu Rangárþings Eystra,
Hlíðarvegi 16, 860 Hvolsvelli fimmtudaginn 28. júní 2012
klukkan 14:00.

Mannvit hf. | Eyravegi 29 | 800 Selfossi | Sími: 422 3700 | www.mannvit.is
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Barmahlíð 22 – sérinngangur

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS Á MORGUN (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 15:00 -16:00

Stokkseyri
OP

IÐ

H

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali.

Mávahlíð 39
S

PIÐ

HÚ

O

ÚS

Opið hús sunnudaginn 10. júní milli kl.17:00 og 17:30.
Glæsilegt einbýlishús á einstökum stað með stórkostlegu útsýni.
207,3 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 38,5 fm. bílskúr. Húsið er allt hið
vandaðasta, innréttað á vandaðan og smekklegan hátt. Eldhús með eldunareyju. Stofa
með gólfsíðum gluggum og mikilli lofthæð. 4 svefnherbergi. Gólfhiti er í öllu húsinu.
Hellulögð verönd umlykur húsið á þrjá vegu. Heitur pottur á verönd. Húsið er klætt að
utan með standandi harðviðarklæðningu og lágréttu báruáli. Gluggar og útihurðir út
tekki. Verð 45,0 millj. Frábær staðsetning á fallegum stað á sjávarkambi með útsýni
til suðurs, vesturs og austurs.

Falleg 111 m2 íbúð á annarri hæð í fjórbýlishúsi. Íbúðin hefur
sérinngang og skiptist í forstofu með stigagangi, hol, eldhús,
stofu, borðstofu með góðum svölum (unnt að hafa samliggjandi),
úr svefnherbergisgangi er gengið inn í baðherbergi, hjóna- og
barnaherbergi. V. 33,5 m 1600

Falleg og vel skipulögð 68 fm 3ja-4ra herbergja risíbúð við
Mávahlíð 39 í Reykjavík.
Laus strax, ekkert áhvílandi. Verð 18,5 millj.
Aron Freyr sölumaður Ás verður á staðnum s.772-7376

Sumarhús – Svínadal

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Glæsilegt 84,2 fm. sumarhús við Neðstaás í landi Kambhólslands, Svínadal. Húsið skiptist
í gang, stofu og eldhús í opnu rými með góðri lofthæð , þrjú svefnherbergi, baðherbergi
með sturtu- og gufuklefa, þvottaaðstöðu auk rúmgóðs svefnlofts með geymslurými. 12
fm. gestahús á lóð. Lóðin er leigulóð 4.500 fm. að stærð, gróin og kjarri vaxin. Viðarverönd um 270 fm. umlykur bústaðinn. Heitur pottur á verönd.

FRUM

Smáraflöt – Garðabær – Einbýli – Laust fljótlega

Heilsárshús í Skorradal
Fallegt einbýli á einni hæð 186 fm með 45 fm innb. bílskúr. Góð
stofa og borðstofa. 3 til 4 svefnherb. Hellulögð suðurverönd.
Góð eign á frábærum stað á Flötunum. Laust fljótlega.
Verð 54,8 millj.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

FRÉTTIR

Glæsilegt 57,6 fm. vel staðsett heilsárshús í landi Indriðastaða, Skorradal. Húsið er byggt
árið 2004 og stendur á 3.853,0 fm. leigulóð með miklum náttúrulegum gróðri. Viðarverönd í kringum bústaðinn. Frábært útsýni til Snæfellsjökuls og niður að Skorradalsvatni. Bátaskýli fylgir niður við vatn. Verð 19,8 millj.

Stokkseyri

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

:;Ô93(?(9509
,9<Í=,0ð0=Ð:0
Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu
fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um
veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði.
Fylgstu með í sumar og nýttu þér allt sem Vísir hefur
upp á að bjóða.

Vandað einbýlishús á 1.713 fm. lóð
Glæsilegt og vandað 202,0 fm. einbýlishús miðsvæðis á Stokkseyri. Húsið er byggt árið
1987 og hýsti útibú Landsbankans til margra ára, en fyrir nokkrum árum var því breytt
í íbúðarhús og þá innréttingar og gólfefni endurnýjað. Eignin skiptist m.a. í tvær góðar
stofur, rúmgott eldhús með fallegum innréttingum, tvö rúmgóð svefnherbergi, stórt
bókaherbergi og baðherbergi. Afgirt lóð og steyptar stéttar. Fullbúið gestahús er á lóð.
Vel staðsett eign sem býður upp á ýmsa möguleika.

Til leigu tilbúið
bílaverkstæði
ȈĄȀ
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Stokkseyri

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri
i i upplýsingar
lý i
meiri
i i umræða
ð meira
i líf
upplýsingar,
umræða,
líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á vísi.

Mikið endurnýjað einbýlishús
Reisulegt 201,9 fm. einbýlishús sem er kjallari, hæð og ris og stendur á 2.052,6 fm.
afgirtri lóð. Húsið var byggt árið 1929, en hefur verið mikið endurnýjað undanfarin ár og
skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, þrjú herbergi og baðherbergi. Í risi er stórt opið rými
með stórum gluggum. Útsýnis nýtur úr risi. Húsið er nýlega klætt að utan með bárujárni.
Afgirt og gróin lóð.

Meiri Vísir.

Ík
kvöld
ö á Stöð 2
öld
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS
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Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Smáratún 13 Álftanesi

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Hlíðarhjalli 25 Kópavogi

S

PIÐ

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Góð eign
gulli betri
Sumarhús í Hvítársíðu Borgarfirði

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

Opið hús í dag og á morgun á milli 14-15:00

Sérlega glæsilegt 230 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Hellulögð
innkeyrsla, verönd í garði með heitum potti. Parket og ﬂísar eru á gólfum. Fimm
svefnherbergi. Arinn. Glæsilegt eldhús með eyju, granítborðplata. Áhv. Kr.51 millj.
Greiðslubyrði kr.290.000. á mánuði Verð 54,9 millj. Ásmundur Skeggjason fasteignasali
tekur vel á móti ykkur. S: 895 3000.

Opið hús í dag og á morgun á milli kl.15:30 og 16:30

Sórglæsilegt 255 fm einbýlishús fyrir neðan götu með innbyggðum bílskúr ásamt 38 fm aukaíbúð
með sér inngangi á þessum eftirsótta stað í Suðurhlíðum Kópavogs. Hér er einstakt ýtsýni og mikil
veðursæld. Eignin er fullbúin að utan og innan á sérlega vandaðan máta. Fjögur rúmgóð herbergi.
Stofa með arni, sólstofa og grill suður svalir prýða þessa eign. Parket og ﬂísar eru á gólfum. Verönd
í garði. Verð 78,9 millj. Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur vel á móti ykkur. S: 895 3000.

Mjög vinalegt og vel staðsett 57 fm. sumarhús í landi Fljótstungu í Hvítársíðu, Borgarﬁrði.
Örstutt í Húsafell þar sem er sundlaug, golfvöllur o.ﬂ. Húsið skiptist í forstofu og geymsluherbergi, stofu og eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Heitt vatn er frá rafmagnstúbu
og er húsið hitað upp með rafmagni. Undirstöður eru steyptar. Stór timbur verönd á þrjá
vegu kringum húsið. Stór lóð og víðsýni til allra átta. Laust strax. Verð kr. 13,8 millj. Uppl.
Runólfur á Höfða s. 892 7798. ATH. Hægt að skoða um helgina.

Vesturgata
101 Reykjavík

SALA / LEIGA
Til afhendingar strax

Vesturgata 6-8
800 m2
er fullbúinn veitingastaður með
leyﬁ fyrir allt að 200 manns.
Miklir möguleikar 3 inngangar í

Vesturgata 10a Vesturgata 10

húsið og því hægt að skipta

Íbúðarhús/skrifstofur Íbúðarhús/skrifstofur

Upplýsingar gefur:

niður í minni einingar.

350 m²

Karl J. Steingrímsson í síma 892 01 60 eða karl@kirkjuhvoll.is

144 m²
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Íbúðarhúnæði á
höfuðborgarsvæðinu
óskast til leigu

Finnbogi Hilmarsson og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Faxatún 19, Garðabæ

Verð: 44,9 m.

S

PIÐ

HÚ

O

Opið hús, sunnudag 10. júní
Sérlega vandað einbýli
Sérsmíðaðar innréttingar
Möguleiki á 5 svefnherbergjum
Glæsilegt útsýni!

milli kl. 14 og 15
Allir velkomnir!

Verð 62,9 m
Nánari upplýsingar veitir

Ragna S. Óskarsdóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 892 3342
ragna@miklaborg.is

Traustur aðili óskar eftir sérhæð, einbýli eða raðhúsi á
höfuðborgarsvæðinu til leigu. Leigutími er 4 mánuðir
frá 25. júní nk.
Eignin þarf að vera með fjórum svefnherbergjum, má
vera með húsgögnum.

Mikið endurnýjað 164,4 fm
einbýlishús á einni hæð. Fjögur
svefnherbergi. Parket og ﬂísar á
gólfum. Glæsilegur garður í góðri
rækt. Bílskúr. Ekkert áhvílandi.
Opið hús sunnudaginn
10. júní kl. 13-14

Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson í
síma 588 9090 eða 824 9098.
- með þér alla leið -

Gústaf Adolf
Björnsson lgf.
gustaf@heimili.is /
895-7205

Suðurlandsbraut 22 • Sími 530 6500 • heimili.is

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Á MORGUN

TIL SÖLU

ÍSBÚÐ / SÖLUTURN
MIKLIR MÖGULEIKAR

Grundarás 6, 110 Reykjavík
Opið hús, laugardag 9. júní

Vaxandi íssala sem auðvelt er að auka verulega,
Spilakassar / lottó og vinsæl DVD leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við
2 skóla og þétta blandaða byggð.
Miklir framtíðarmöguleikar, vaxandi velta
Ýmis skipti koma til greina. Ásett verð 8 millj.
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

Gott raðhús
Sérstæður tvöfaldur bílskúr
4 góð svefnherbergi
Mikið fjölskyldurými!

milli kl. 16 og 17
Allir velkomnir!

Túngata 20 – Álftanesi
Opið hús, sunnudag 10. júní
Gott einbýli á einni hæð
5 svefnherbergi
Tvöfaldur bílskúr
Gróðursæll garður
Húsið getur verið laust við samning!

milli kl. 16 og 17
Allir velkomnir!

Verð 49,5 m
Nánari upplýsingar veitir

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
löggiltur fasteignasali

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

sími: 892 3342
ragna@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ragna S. Óskarsdóttir

Hagstæð kaup - ásett verð 39,9 m!

löggiltur fasteignasali

sími: 892 3342
ragna@miklaborg.is

- með þér alla leið - með þér alla leið -

S. 562 1200 862 3311
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Gistiheimili/íbúðarhús á Suðurlandi

OPIÐ HÚS í dag og á morgun
frá kl. 10:00 til 18:00.
Gaulverjaskóli er gistiheimili fyrir 29 gesti í átta
herbergjum, eins til átta manna. Húsin eru tvö,
samtals 421,4 fm. Annað, sem er gistiheimilið og sér
íbúð er 365,7 fm en hitt er 55,7 fm. Það er eldhús og
matsalur fyrir gesti.
Aðalhúsið er reisulegt, fallegt og mikið endurnýjað,
minna húsið er byggt 2008. Mögulegt er að skipta
aðalhúsinu í tvær til þrjár íbúðir. Landið er 1,3 ha og
er mjög góð aðstaða til að taka á móti fólki sem er í
tjöldum, tjaldvögnum, felli- og hjólhýsum.

Til sölu er gistiheimilið GAULVERJASKÓLI í Flóahreppi.
Staðsetning ca 13 km frá vegi 1, skammt austan við Selfoss

sími: 511 1144

Spennandi tækifæri fyrir fólk sem vill búa í fallegri
sveit og skapa sér atvinnu á sama stað. Eignin
er einnig mjög spennandi kostur fyrir eina, tvær
eða jafnvel þrjár fjölskyldur. Svo er þetta einnig
draumaeign fyrir listafólk á ýmis sviði. Stutt í alla
þjónustu á Selfossi.
Verið velkomin!
Oddný og Gestur taka vel á móti ykkur.

leitar að ...
... sérhæð í Vesturbæ
Reykjavíkur eða á
Seltjarnarnesi
Kæri fasteignaeigandi
Óskum eftir 120-150 fm sérhæð
í Vesturbæ Reykjavíkur eða á
Seltjarnarnesi fyrir hjón með 2 börn.
Kaupverð allt að 50 milljónir.

Allar nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

- með þér alla leið -

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Það styttist í ævintýrið!

Landsmót hestamanna
Reykjavík 2012
25.06 – 01.07
Ógleymanleg skemmtun. Bestu gæðingar landsins etja kappi og helstu kynbótastjörnur
landsins koma fram. Troðfull dagskrá með landsþekktum skemmtikröftum, kvöldvökum
og fjölskyldustemningu. Á keppnissvæðinu er glæsilegur barnagarður.
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Miðasala á www.landsmot.is
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