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Störf í boði við sameinaðan
leikskóla Flúðir/Pálmholt
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VILTU MÓTA FRAMTÍÐ
MEÐ OKKUR?

Sameinaður leikskóli Flúðir/Pálmholt óskar eftir að ráða
til starfa:
•
Deildarstjóra
•
Leikskólakennara
•
Leikskólasérkennara eða þroskaþjálfa
•
Aðstoðarmatráð
Sameinaður leikskóli er fyrir 140 börn. Skólarnir eru
grænfánaskólar, þeir vinna með SMT- styðjandi skólafærni
og leggja áherslu á læsi í leikskóla og tákn með tali.
Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar www.akureyri.is þar sem sótt er um
rafrænt
Umsóknarfrestur er til 8. júlí 2012

Grunnskóli Fjallabyggðar auglýsir
Náms- og starfsráðgjaﬁ óskast til starfa við Grunnskóla Fjallabyggðar í 50% starfshlutfall. Starf námsráðgjafa fer fram á þremur starfsstöðvum skólans, á Ólafsﬁrði og tveimur á Sigluﬁrði.
Helstu verkefni
Náms- og starfsráðgjaﬁ Grunnskóla Fjallabyggðar er trúnaðarmaður og talsmaður nemenda. Hlutverk námsráðgjafa er að
standa vörð um velferð allra nemenda og veita ráðgjöf varðandi
nám, námstækni og námsvenjur. Náms- og starfsráðgjöﬁn er
hugsuð sem hjálp og stuðningur til að auka sjálfstæði og sjálfsvitund nemenda. Náms- og starfsráðgjaﬁ tekur þátt í samstarﬁ
innan og utan skólans.

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR

Hæfniskröfur
• Starfsréttindi sem náms- og starfsráðgjaﬁ
• Geta starfað sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og frumkvæði

óskar eftir fólki til starfa næsta vetur við fjölbreytt störf með börnum og
unglingum. Undir sviðið heyrir meðal annars rekstur leikskóla, grunnskóla
og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og KÍ. Nánari upplýsingar veitir Jónína Magnúsdóttir
skólastjóri 845-0467 eða jonina@fjallaskolar.is

Hlutverk skóla- og frístundasviðs er að veita börnum og ungmennum í
Reykjavík bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs
í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið.

Í boði eru heilsdagsstörf og hlutastörf.
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á:

WWW.REYKJAVIK.IS/STORF

Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar
Starf aðstoðardeildarstjóra á bráðaöldrunarlækningadeild er laust til
umsóknar. Deildin er 21 rúma og sérhæfir sig í meðferð og hjúkrun eftir
bráðainnlögn. Starfið veitist frá 1. september eða eftir samkomulagi til
tveggja ára með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru hjúkrunardeildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á deildinni
» Vinnur í samráði við hjúkrunardeildarstjóra að skipulagningu á starfsemi
deildar
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin

Hæfnikröfur

» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Starfreynsla
» Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Nánari upplýsingar

» Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2012.
» Starfshlutfall er 90 – 100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi til tveggja ára með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
» Upplýsingar veitir Sigrún Lind Egilsdóttir, deildarstjóri, siglind@landspitali.is,
sími 543 9404.
» Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferliskrá ásamt afriti af prófskírteinum og hjúkrunarleyfi.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun
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Starfsmaður
í mötuneyti

Starfsmaður óskast á skrifstofu Rafholts Smiðjuvegi 8 í Kópavogi
Um er að ræða 50-70% starfshlutfall og þarf starfsmaður að geta haﬁð störf sem fyrst
Starfssvið:
• Launaútreikningur
• Verkbókhald
• Greiðsla reikninga
• Umsjón með eldhúsi - innkaup
• Símsvörun og önnur tilfallandi verkefni

Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða
starfsmann í mötuneyti.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starﬁ
• Reynsla af dk hugbúnaði kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starﬁ

Umsóknarfrestur er til 8. júlí.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu
fyrirtækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík.

Umsækjendur sendi upplýsingar um menntun og starfsreynslu á helgi@rafholt.is.
Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí 2012.
Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í þjónustu við
fyrirtæki og stofnanir. Boðið er upp á mjög góða aðstöðu fyrir starfsmenn. Öﬂugt
starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu.

www.rafholt.is
Sími 517 7600

Viðskiptafræðingur
Nýsköpunarfyrirtæki, sem að standa fjársterkir
aðilar, óskar eftir viðskiptafræðingi í bókhald og
önnur tengd verkefni. Um hlutastarf (50-75%)
er að ræða fyrst um sinn. Spennandi tækifæri.

á

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Ásmundsson
í síma 588-7580 frá kl. 10:00 til 14:00 virka
daga og á netfangið gunnaras@ferskar.is

Rafmagnsverkfræði

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Höfum verið beðin um að leita að
rafmagnstækni- eða rafmagnsverkfræðingi fyrir traust fyrirtæki. Nýlega
útskrifaðir koma vel til greina.

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

Sviðsstjóri framkvæmda- og þjónustusviðs og
markaðs- og kynningarfulltrúi
Í Rangárþingi eystra búa tæplega
2000 manns. Sveitarfélagið er
mikið landbúnaðarhérað en
jafnframt er ferðaþjónusta vaxandi
atvinnugrein.

Sviðsstjóri framkvæmda- og þjónustu

Markaðs- og kynningarfulltrúi

-BVTUFSUJMVNTØLOBSTUBSGTWJ§TTUKØSBGSBNLWNEBPH
¢KØOVTUVTWJ§TTWFJUBSGÏMBHTJOT3BOHÈS¢JOHTFZTUSB6N
FSB§S§BTUBSGÓTUKØSOTâTMVTWFJUBSGÏMBHTJOT
4UBSGJ§IFZSJSCFJOUVOEJSTWFJUBSTUKØSB3BOHÈS¢JOHT
FZTUSB

-BVTUFSUJMVNTØLOBSTUBSGNBSLB§TPHLZOOJOHBSGVMMUSÞB
TWFJUBSGÏMBHTJOT3BOHÈS¢JOHTFZTUSB6NFSB§S§B
TUBSGÓTUKØSOTâTMVTWFJUBSGÏMBHTJOT4UBSGJ§FSNF§OâKVN
PHCSFZUUVNÈIFSTMVNPHIFZSJSCFJOUVOEJSTWFJUBSTUKØSB
3BOHÈS¢JOHTFZTUSB

Þar er að finna einstakar
náttúruperlur og þekkta sögustaði
eins og Þórsmörk, Tindfjöll,
Eyjafjallajökull, Skógarfoss,
Seljalandsfoss og Paradísarhelli.

-FJUB§FSB§ÚGMVHVNPHNFUOB§BSGVMMVNFJOTUBLMJOHJ
ÓTUBSGTWJ§TTUKØSBGSBNLWNEBPH¢KØOVTUVTWJ§T
4WJ§TTUKØSJCFSÈCZSH§HBHOWBSUTWFJUBSTUKØSBÓÚMMVN
TUÚSGVNTÓOVNPHÈLWÚS§VOVN

-FJUB§FSB§ÈIVHBTÚNVNFJOTUBLMJOHJVN¢SØVOTBNGÏMBHT
Ó3BOHÈS¢JOHJFZTUSBPHTUBSGTFNJTWFJUBSGÏMBHTJOT4UBSGJ§
GFMVSÓTÏSZGJSVNTKØOPGBOHSFJOESBUWFHHKBNÈMBGMPLLBIKÈ
TWFJUBSGÏMBHJOV"VL¢FTTNVOTUBSGJ§GFMBÓTÏSWJOOVWJ§ÚOOVS
UJMGBMMBOEJWFSLFGOJJOOBOTUKØSOTâTMVTWFJUBSGÏMBHTJOT

Sögusvið Brennu-Njáls sögu teygir
sig um allt svæðið. Þar er einnig
afþreying af ýmsu tagi og hentar
öllum aldurshópum s.s. söfn,
sýningar, sundlaugar, hestaleigur,
gönguleiðir, íþróttamiðstöð, golf,
gallerí, veiði o.fl.

Starfssvið

Starfssvið

t ½MMWFSLFGOJTFNMÞUBB§WFJUJOHVCZHHJOHBSMFZGB
t 6NTKØONF§SFLTUSJ¢KØOVTUVNJ§TUÚ§WBSÈ
)WPMTWFMMJ &JHOBTKØ§J GSÈWFJUVPHMFJHVÓCÞ§VN
t (FS§GKÈSIBHTÈUMBOBÓTBNWJOOVWJ§WFSLTUKØSB
ÈIBMEBIÞTT TLSJGTUPGVTUKØSBPHTWFJUBSTUKØSB
t 6NTKØONF§WJ§IBMEJNBOOWJSLKBPHFJHOB
TWFJUBSGÏMBHTJOT
t 6NTKØONF§MØ§VNPHMFOEVNTWFJUBSGÏMBHTJOT
t «CZSH§PHFGUJSMJUNF§ÚSZHHJTNÈMVN

t :GJSVNTKØONF§NBSLB§TPHLZOOJOHBSNÈMVNÈÚMMVN
TWJ§VNTWFJUBSGÏMBHTJOT
t &GUJSGZMHENF§TBNOJOHVNTWFJUBSGÏMBHTJOTWJ§SÓLJ 
TUPGOBOJS FJOTUBLMJOHB GZSJSULJPHGÏMBHBTBNUÚL
t 6UBOVNIBMEPHSJUTUKØSOÈWFGTWFJUBSGÏMBHTJOTPH
TUV§OJOHVSWJ§TUPGOBOJSWJ§VQQMâTJOHBNJ§MVOUJMÓCÞB
t .ØUBSTUFGOVÓTLKBMBWJTUVOGZSJSTWFJUBSGÏMBHJ§ÓIFJMEPH
TUZ§VSWJ§TUPGOBOJS¢BSB§MÞUBOEJ
t .ØUBSMFJ§JSUJMFGMBÓCÞBMâ§S§JPHIFGVSVNTKØONF§
GSBNLWNE¢FJSSBPHÞSWJOOTMV
t ÈUUUBLBÓUJMGBMMBOEJWJOOVIØQVNPHUFZNJTWJOOV

Hvolsvöllur er þéttbýliskjarni
sveitarfélagsins og þar er
stjórnsýslan ásamt grunnskóla og
leikskóla, heilsugæslu, apóteki,
sundlaug, íþróttahúsi, verslun,
banka, veitingastöðum o.fl. Helstu
atvinnuvegir eru iðnaður, verslun
og þjónusta.
Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna á heimasíðu þess
www.hvolsvollur.is

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

t 1SØGÓSFLTUSBS WFSLF§BULOJGS§JTFNOâUJTUÓ
TUBSGJ
t )BGJSÏUUJOEJCZHHJOHBGVMMUSÞB
t 3FZOTMBBGÈUMBOBHFS§ TTWFSL LPTUOB§BSPH
GKÈSIBHTÈUMBOBHFS§
t -FJ§UPHBIGOJPHIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t FLLJOHPHSFZOTMBBGTUKØSOVOPHSFLTUSJFSTLJMFH
t FLLJOHÈTWJ§JGSBNLWNEBFSOBV§TZOMFH
t FLLJOHPHSFZOTMBBGPQJOCFSSJTUKØSOTâTMVFSTLJMFH
t 4KÈMGTU§WJOOVCSÚH§ GSVNLW§JPHTLJQVMBHTIGOJ

t )ÈTLØMBQSØGTFNOâUJTUÓTUBSGJFSTLJMFHU
t (Ø§¢FLLJOHÈTWFJUBSTUKØSOBSTUJHJOVPHTUKØSOTâTMVFS
TLJMFH
t 4LJQVMBHTIGJMFJLBS SÓLVS¢KØOVTUVWJMKJPHMJQVS§Ó
NBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t (Ø§BMNFOOUÚMWVLVOOÈUUBPHGSOJÓUÚMWVNÈMVN
t (Ø§ÓTMFOTLVLVOOÈUUBPHGSOJÓB§LPNBGSÈTÏSFGOJÓ
SJUV§VPHUÚMV§VNÈMJ
t (Ø§FOTLVLVOOÈUUBÓUÚMV§VPHSJUV§VNÈMJ
t 3FZOTMBBGTUKØSOVOFSTLJMFH

Nánari upplýsingar um störfin veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsókn um starf þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Hvaleyrarskóli
Hvaleyrarskóli auglýsir eftir leikskólakennara/deildarstjóra til að stýra ﬁmm ára deild sem starfrækt
verður í skólanum á komandi skólaári 2012-2013.
Kennt verður samkvæmt aðalnámskrá leikskólans en
lögð sérstök áhersla á skapandi starf og tengsl við fyrstu
bekki grunnskólans. Dvalartími barnanna tekur mið af
starﬁ leikskólanna.
Í Hvaleyrarskóla fer fram metnaðarfullt og frjósamt
skólastarf. Lögð er áhersla á að allir aðilar skólasamfélagsins vinni saman að því markmiði að gera góðan
skóla enn betri.
Umsækjandi þarf að geta haﬁð störf við undirbúning
sem allra fyrst því leikskólabörn mæta í skólann
9. ágúst.
Nánari upplýsingar veita Helgi Arnarson, skólastjóri í
síma 664-5893, netfang: helgi@hvaleyrarskoli.is og
Marsibil Ólafsdóttir, aðstoðarskólastjóri í síma 664-5869,
netfang: marsibil@hvaleyrarskoli.is. Lítið einnig við á
vefsíðu skólans http://www.hvaleyrarskoli.is, en þar er
að ﬁnna ýmsar upplýsingar um það starf sem fram fer í
skólanum
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi FÍL fyrir deildarstjóra leikskóla.
Umsóknir berist á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður eða í tölvupósti til skólastjórnenda fyrir 8. júlí 2012.
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Eldfjallasérfræðingur
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun og
heyrir undir umhverﬁsráðuneytið. Hjá
stofnuninni starfa um 130 manns með
fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem
spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um
120 manns við athugana- og eftirlitsstörf
víðsvegar um landið.
Viðfangsefni Veðurstofu Íslands eru eðlisþættir jarðarinnar: Loft, vatn, snjór og
jöklar, jörð og haf. Hlutverk stofnunarinnar
er öﬂun, varðveisla, úrvinnsla og miðlun
upplýsinga. Starfsemin fer fram á fjórum
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og
tæknisviði, úrvinnslu- og rannsóknasviði, og
fjármála- og rekstrarsviði. Nánari upplýsingar
um stofnunina má ﬁnna á heimasíðu hennar
www.vedur.is.
Starﬁð heyrir undir Eftirlits- og spásvið
sem hefur m.a. það hlutverk að samþætta
rauntímavöktun og útgáfu viðvarana og
spáa vegna náttúruvár. Undir samþætta
rauntímavötkun fellur eftirlit með jarðvá,
veðurvá, vatnavá, ofanﬂóðum og sjávarﬂóðum. Auk þessa veitir sviðið alþjóðlegri
ﬂugstarfsemi ﬂugveðurþjónustu innan
íslenska ﬂugstjórnarsvæðisins.

Starfssvið
Leiðandi hlutverk í verkefnum og
rannsóknum tengdum eftirliti með
eldfjöllum
Þróun og uppbygging eftirlits og spáa
varðandi náttúruvá vegna eldgosa
Tengiliður við alþjóða ﬂugmálastofnunina
(ICAO), ráðgjafarmiðstöð um gjóskudreiﬁngu (London VAAC) og aðra
hagsmunaaðila varðandi málefni tengd
eldfjöllum
Uppbygging og vinna við kortlagningu
eldfjalla á Íslandi
Samskipti við innlenda og erlenda
eldfjallasérfræðinga
Aðkoma að hættumati vegna
eldfjalla á Íslandi
Þátttaka í jarðvárveftirliti
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði náttúru- og raunvísinda
Framhaldsmenntun nauðsynleg á
sviði eldfjallafræði
Þekking og farsæl reynsla af stjórnun verkefna innan náttúru- og raunvísinda
Farsæl reynsla á sviði úrvinnslu mæligagna
Kunnátta í ensku mikilvæg
Hæfni til að vinna sjálfstætt
Hæfni í mannlegum samskiptum
og teymisvinnu
Skipulagshæfni og nákvæmni

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins
og viðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veita Theodór
Freyr Hervarsson (teddi@vedur.is) og
Borgar Ævar Axelsson (borgar@vedur.is).
Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með
31. ágúst 2012.

Gildi Veðurstofunnar eru
þekking, áreiðanleiki,
framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni
munu taka mið af þessum
gildum.
www.vedur.is
522 6000

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

12-1419

Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Þjónustufulltrúi sem gerir sitt,
gerir sitt, gerir sitt, gerir sitt besta
Vodafone hjálpar viðskiptavinum sínum að ná því besta út úr neti, heimasíma
RJVMµQYDUSVÀMµQXVWXVLQQL9L²µVNXPHIWLUÀMµQXVWXIXOOWU¼DVHPE¿U\ȣUPLNLOOL
W¨NQLNXQQ£WWXRJVDPVNLSWDK¨ȣOHLNXP
$OODUQ£QDULXSSO¿VLQJDUXPVW¸UIRJK¨IQLVNU¸IXUHUD²ȣQQD£vodafone.is/storf.
Vinnustaðurinn okkar er skemmtilegur og fólk sem tekst á við krefjandi verkefni
með bros á vör er okkur að skapi. Við tökum verkefnin hátíðlega en ekki okkur sjálf
og viljum gera viðskiptavini okkar þá ánægðustu á Íslandi.

Þín ánægja er okkar markmið
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Við getum
kennt þér a
selja, en ð
getum ekki við
ke
þér að verannt
hress.

Hópkaup auglýsir
eftir viðskiptastjóra
viðskiptastjóra

Okkur vantar vana stálsmiði til starfa.

Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Hópkaup er fyrirtæki sem vinnur að því að auka viðskipti

Hæfniskröfur:

samstarfsaðila sinna með vinsælustu tilboðsaðferð landsins

Hressleiki
Hæfni í mannlegum samskiptum
Áhugi á markaðsmálum
Sjálfstæði
Söluhæﬁleikar

í dag og er Hópkaup stærsta fyrirtækið á sínum vettvangi
á Íslandi. Vilt þú vera í sigurliðinu?
Áhugasamir sendi umsókn strax á umsokn@hopkaup.is.

Mikilvægt er a viðkomandi sé íslenskumælandi.
Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera vanur allri
fínsmíði úr ryðfríu og svörtu stáli. Gott væri að
meðmæli og ferilskrá fylgi starfsumsókninni.
Um framtíðarstarf er að ræða og lágmarksaldur
er 24 ára. Áhugasamir senda umsókn á
netfangið skh@internet.is

Umsóknarfrestur er til 6. júlí.

PIPAR\TBWA

•

SÍA

Hjúkrunardeildarstjóri

í krafti fjöldans

Suðurlandsbraut 22 - 108 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030

starf@tollur.is
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Ì9(5.()1$67-Ð5181
Tollstjóri leitar að sérfræðingi í verkefnastjórnun til liðs við þá starfsmenn sem
hafa umsjón með gæða- og verkefnastjórnun hjá embættinu.
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Þátttaka í mótun verkefnastjórnunarferlis og innleiðingu þess.
Gerð verkefnaskrár og umsjón með gerð verkefnaáætlunar.
Aðstoð við verkefnastjóra, t.a.m. við áætlanagerð og eftirfylgni.
Samskipti við verkefnastjóra, t.a.m. um stöðu verkefna.
Ráðgjöf og fræðsla á sviði verkefnastjórnunar.

+ IQLVNU|IXU
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Háskólamenntun, meistaragráða. Framhaldsmenntun á sviði verkefnastjórnunar (MPM) eða
sambærilegt nám og/eða alþjóðleg vottun á sviði verkefnastjórnunar er kostur.
Þekking á aðferðafræði og stöðlum verkefnastjórnunar.
Þekking á hugbúnaði til verkefnastjórnunar, t.a.m. MS Project og MindManager.
Leiðtoga- og stjórnunarfærni ásamt þjónustulund, jákvæðni og sjálfstæði.
Færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti, hvoru tveggja á íslensku og ensku.
Reynsla af verkefnastjórnun.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Rut Benediktsdóttir, forstöðumaður þjónustu- og gæðamála, í síma 560-0385. Umsókn merkt „Sérfræðingur í verkefnastjórnun“ skal skila rafrænt á
netfangið starf@tollur.is fyrir 16. júlí nk.
Stefna Tollstjóra er að vera framsækin ríkisstofnun sem er þekkt fyrir að standa vörð um hagsmuni almennings og
atvinnulífs, veita góða og skilvirka þjónustu og hlúa að mannauði sínum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og viðeigandi stéttarfélags. Um starfskjör,
réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Við verndum samfélagið og tryggjum ríkinu tekjur
Traust - Samvinna - Framsækni
72//67-Ï5,7U\JJYDJ|WX5H\NMDYtNVtPLYHIXUZZZWROOXULV

Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða deildarstjóra á
hjúkrunardeild. Deildin skiptist niður í þrjár einingar og er ein
einingin sérstaklega fyrir minnisskerta.
Á deildinni er einn deildarstjóri og tveir aðstoðardeildarstjórar.
Gerð er krafa um viðurkennt hjúkrunarpróf og leyﬁ frá Landlæknisembættinu til að stunda hjúkrun. Nám í stjórnun og/
eða öldrunarhjúkrun er æskilegt sem og starfsreynsla í hjúkrun.
Starﬁð veitist á bilinu 15. ágúst – 1.september eða eftir
samkomulagi.
Upplýsingar um starﬁð veita:
Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóri
Sími 560-4163, dagmar@sunnuhlid.is og
María Fjóla Harðardóttir, deildarstjóri
Sími 560-4161, maria@sunnuhlid.is

Starf sérfræðings hjá Fæðingarorlofssjóði Hvammstanga
Vinnumálastofnun leitar eftir sérfræðingi til að sinna úrvinnslu
og afgreiðslu umsókna ásamt öðrum verkefnum sem falla undir
verksvið Fæðingarorlofssjóðs.
Starfssvið
• Úrvinnsla og afgreiðsla umsókna
• Eftirlit með greiðslum í fæðingarorloﬁ
• Símsvörun
• Tölvuskráning
• Almenn upplýsingagjöf til umsækjenda
• Svörun fyrirspurna um fæðingarorlofsmál hvort heldur
símleiðis eða bréﬂeiðis
• Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Góð reynsla af skrifstofustörfum
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Reynsla af vinnu innan stjórnsýslunnar er æskileg
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt skipulags
hæﬁleikum, sjálfstæði og metnaði til að skila góðu starﬁ
Um er að ræða fullt starf frá 27. ágúst 2012. Viðkomandi starfsmanns bíður að sinna krefjandi verkefnum með jákvæðum og
uppbyggilegum samstarfshópi.
Laun eru greidd samkvæmt launakerﬁ starfsmanna ríkisins.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist á
netfangið leo.thorleifsson@vmst.is eða til Vinnumálastofnunar/
Fæðingarorlofssjóðs, Strandgötu 1, 530 Hvammstanga, fyrir
16. júlí 2012.
Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði.
Endurnýja þarf fyrri umsóknir sem kunna að liggja fyrir. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu
hennar www.vinnumalastofnun.is
Frekari upplýsingar um starﬁð veitir Leó Örn Þorleifsson,
forstöðumaður Fæðingarorlofssjóðs á ofangreindu netfangi og í
síma 582-4840.

LAUGARDAGUR 30. júní 2012

7

Við Iðnskólann í Hafnarﬁrði eru lausar
til umsóknar eftirtaldar kennarastöður á
haustönn 2012.
// Íþróttir
100% starf
// Faggreinar raﬁðna (grunnnám)
100% starf
// Fagteikning pípulagna (AutoCad) 75% starf
Umsóknarfrestur er til 14. júlí 2012. Ekki þarf að sækja um á
sérstöku umsóknareyðublaði en umsókn þarf að fylgja tilheyrandi fylgigögn s.s. leyﬁsbréf, ferilskrá, prófskírteini ásamt öðrum
upplýsingum sem umsækjanda þykir skipta máli. Umsóknir skal
senda til skólameistara á netfangið arsaell@idnskolinn.is

KRANASTJÓRI - GRÆNLAND

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

ÍSTAK óskar eftir að ráða kranastjóra til starfa við framkvæmdir á

um 500 manns, víðsvegar um landið

Grænlandi. Um er að ræða stjórnun á bílkrana, vörubílum með krana

sem og erlendis.

auk annarra tilfallandi verkefna.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

var stofnað árið 1970 og hefur annast

Ráðið er í störﬁn frá 1. ágúst 2012. Launakjör fara eftir gildandi
kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu skólans
www.idnskolinn.is. Frekari upplýsingar um störﬁn veitir skólameistari, Ársæll Guðmundsson, í síma 895 2256.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 8. júlí næstkomandi.

fyrirtæki og einstaklinga.

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 60333 06/12

Skólameistari

KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR
Icelandair óskar eftir öflugum liðsmönnum í krefjandi störf í tækniþjónustu félagsins á Keflavíkurflugvelli.

VERKEFNASTJÓRI Í KOSTNAÐARSTÝRINGU

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR

STARFSSVIÐ:
I Annast arðsemisgreiningar á verkefnum við innleiðingu á hugbúnaði,
breytingar á flugvélum, samningum og fjárfestingum í flugflota félagsins
I Vinna með og þróa greiningaraðferðir og mælikvarða
I Aðstoða við gerð rekstraráætlana og rekstraruppgjörs
I Aðstoða sérfræðinga við uppgjör verkefna
I Fylgjast með kostnaðarmyndun og aðstoða við lækkun kostnaðar eða hámörkun
á arðsemi

STARFSSVIÐ:
I Aðstoða sérfræðinga við gerð kröfulýsinga fyrir skýrslur
I Gerð skýrslulíkana og hönnun viðmóts
I Forritun og prófanir á flóknum SQL-fyrirspurnum
I Tæknileg aðstoð, villuprófanir og lagfæringar á fyrirliggjandi skýrslum
I Greiningarvinna í tengslum við misræmi og frávik gagna
I Skjölun, útgáfustýring og almenn stjórnun í tengslum við uppsetningu og
viðhald hugbúnaðar
I Önnur hugbúnaðarverkefni eftir þörfum

Í starfinu felst greining á kostnaði vegna viðhalds flugvéla, varahluta, birgða og
fleira; þróa rekstrarmælikvarða, finna tækifæri til að bæta árangur og aðstoða sérfræðinga við ákvarðanatöku ásamt öðrum fjölbreyttum verkefnum.

HÆFNISKRÖFUR:
I Háskólapróf, helst meistarapróf, í rekstrar- eða iðnaðarverkfræði, rekstrarhagfræði
eða skyldum greinum
I Áhugi á og færni í meðhöndlun tölulegra og fjárhagslegra upplýsinga
I Góður skilningur á kostnaðargreiningu, arðsemisgreiningu, framleiðslustýringu,
birgðahaldi og þess háttar
I Mjög góð þekking á Microsoft Excel og/eða öðrum greiningarhugbúnaði
I Kunnátta í gagnagrunnum og gagnanámi (data mining) er kostur
I Reynsla af ofangreindum atriðum í námi eða starfi er kostur
I Frumleiki í hugsun og sjálfstæð vinnubrögð
I Mjög gott vald á ensku og íslensku

Nánari upplýsingar veita:
Viktor Vigfússon I viktorv@its.is
Steinunn Una I unasig@icelandair.is
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
+ Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 8. júlí.

Í tækniþjónustu verður til mikið af gögnum í tengslum við stjórnun, framkvæmd og viðhald flugvéla. Mikil þörf er á að geta kallað fram skýrslur og gert ýmsar greiningar sem
geta tengst fjármálum, áreiðanleika, rekstrarstýringu, viðhaldssögu og fleiri þáttum.

HÆFNISKRÖFUR:
I Háskólapróf á sviði hugbúnaðar eða a.m.k. þriggja ára reynsla af forritun og
gagnagrunnum
I Reynsla af flóknum gagnagrunnsfyrirspurnum og gagnalíkönum
I Reynsla af SQL
I Þekking á skýrslugerðartólum og reynsla af hönnun og þróun á skýrslum
I Reynsla af Oracle-gagnagrunnum og tólum
I Mjög góð þekking á Microsoft Excel og/eða öðrum greiningarhugbúnaði
I Reynsla af Oracle WebLogic er kostur
I Metnaður og rík þjónustulund
I Mjög gott vald á ensku og íslensku
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Ert þú eldhress og til í allt ?

STARF DEILDARFULLTRÚA
MYNDLISTAROG LISTKENNSLUDEILDAR
LAUST TIL UMSÓKNAR

Við óskum eftir starfsfólki í hlutastarf.
Skemmtileg verkefni sem við verðum með í sumar.
Sendu inn ferilsskrá með mynd á info@silent.is
Silent viðburðir - www.silent.is

Listaháskóli Íslands auglýsir laust til umsóknar starf deildarfulltrúa myndlistar- og listkennsludeildar. Um er að ræða fullt starf. Deildarfulltrúi vinnur náið með deildarforsetum
sinna deilda, kennurum og nemendum.

Helstu verkefni:
û
û
û
û
û

umsjón með nemendabókhaldi deildanna svo sem
skráningu námskeiða og einkunna ásamt stundatöflugerð
umsjón með inntökuferli, móttöku og skráningu umsókna
umsjón með útskriftarferli nemenda
miðlun upplýsinga á ytri vef skólans
taka þátt í skipulagningu viðburða svo sem móttöku nýnema, opnum degi og námskynningum

TIMBUR- OG PLÖTUSÖLU

Múrbúðin leitar að deildarstjóra í
Grófvörudeild Múrbúðarinnar (timburog plötusala).
Leitað er að einstaklingi með þekkingu
og reynslu sem nýtist í starfinu.

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi:
û
û
û
û

DEILDARSTJÓRI

haldgóða menntun og reynslu sem nýtist í starfinu
góða tölvukunnáttu og geti auðveldlega tileinkað sér nýja þekkingu á því sviði
góða kunnáttu í íslensku og ensku
skipulagshæfileika og eigi auðvelt með að vinna með öðrum

Starfsvið:
Tilboðsgerð
Markaðsmál

Við mat á umsóknum verður sérstaklega litið til þess að umsækjandi sé skipulagður
og sjálfstæður í verki, lipur í samskiptum, sýni frumkvæði og hafi metnað fyrir
viðfangsefnum skólans.

Sala til viðskiptavina
Innkaup

Um er að ræða framtíðarstarf!
Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar
fyrir 13/7 á netfangið: baldur@murbudin.is

Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til 30. júlí nk. Umsjón með ráðningu í starfið hefur
Björg J. Birgisdóttir, forstöðumaður háskólaskrifstofu.
Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið starfsumsokn@lhi.is
og hægt er að senda fyrirspurnir um starfið á sama netfang.

Hafnargarðurinn

Vantar vana
verkamenn strax!
Helst vana smíðavinnu. Mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 864-5111

Laus störf í Dalvíkurbyggð
Heillar Dalvíkurbyggð? Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

Dalvíkurbyggð er 2000 manna sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð. Þar er blómlegt
atvinnulíf, öﬂugt menningarlíf og aðstaða til íþróttaiðkunar framúrskarandi. Umhverﬁð
er sérlega fjölskylduvænt og aðstæður til útivistar eru með því besta sem gerist hér á
landi, jafnt sumar sem vetur.

Tónlistarskóli Dalvíkurbyggðar

Forstöðumaður Dalvíkurbyggð

Framkvæmdastjóri Skíðasvæðis

Tónlistarskóli Dalvíkurbyggðar leitar eftir kennara í
100% starf. Meðal kennslugreina er u.þ.b. 8 tímar í
hópkennslu 6 – 9 ára barna ásamt annarri kennslu.

Viltu taka þátt í að móta og eﬂa gott fagstarf í frístundahúsinu Víkurröst í Dalvíkurbyggð? Sveitarfélagið óskar
eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi aðila í starﬁ
forstöðumanns frístundahússins Víkurrastar.

Viltu taka þátt í að móta og eﬂa gott starf á Skíðasvæðinu Böggvisstaðafjalli í Dalvíkurbyggð?
Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða metnaðarfullan og
drífandi aðila í starf framkvæmdastjóra Skíðasvæðis
Böggvisstaðafjalli til allt að tveggja ára með möguleika á ráðningu í framhaldinu. Dalvíkurbyggð mun
koma tímabundið að rekstri Skíðasvæðis í samvinnu við
Skíðafélag Dalvíkur en gert er ráð fyrir því að tveimur
árum liðnum verði reksturinn kominn alfarið í hendur
Skíðafélags Dalvíkur.

Hæfniskröfur:
• Hafa ánægju af því að starfa með börnum og vera
reiðubúinn að vinna eftir stefnu skólans
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni fyrir nýjungum og metnaður til að ná árangri
í starﬁ
• Æskilegt er að umsækjandi sé með kennarapróf
Tónlistarskóli Dalvíkurbyggðar er skemmtilegur vinnustaður með góðum starfsanda. Við skólann starfa sjö
samhentir kennarar. Mikil og góð samvinna er á milli
stofnana í lærdómssamfélagi Dalvíkurbyggðar.
Upplýsingar veitir Ármann Einarsson í síma 893-5254
Umsóknir skulu sendar á netfangið:
armanne@dalvikurbyggd.is og verður móttaka staðfest.

Starfssvið:
• Ábyrgð á öllu frístundastarﬁ í Víkurröst
• Forvarnarstarf
• Skipulagning viðburða
• Aðstoð og stuðningur við ungmenni sveitarfélagsins
• Mikil samskipti við samstarfsaðila, svo sem grunnskóla
í Dalvíkurbyggð
Menntunar- og hæfniskröfur
• Jákvæðni, glaðlegt viðmót og góð samskiptahæfni
• Reynsla og áhugi á starﬁ með börnum og ungmennum
• Frumkvæði og þörf til að ná árangri
• Góð tölvuþekking og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Frekari upplýsingar gefur íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
og skulu ferilskrár og kynningarbréf send rafrænt á
arni@dalvikurbyggd.is og verður móttaka þeirra staðfest.

Allir umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa
sakavottorði ef til ráðningar kemur.
Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí.
www.dalvikurbyggd.is

Starfssvið:
• Ábyrgð á öllum rekstri skíðasvæðis
• Starfsmannastjórnun
• Samningagerð og fjármálastjórn
• Viðhald og/eða skíðakennsla
• Kynningarstarf
• Samvinna við Skíðafélag Dalvíkur, skíðaiðkendur og
aðila í ferðaiðnaði
• Afgreiðsla og önnur þau verkefni sem ganga þarf í
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Reynsla eða haldgóð þekking af rekstri
• Áhugi á starﬁ með skíðaiðkendum á öllum aldri
• Frumkvæði og þörf til að ná árangri
• Góð tölvuþekking og færni í að tjá sig í ræðu og riti
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
Frekari upplýsingar gefur íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
og skulu ferilskrár og kynningarbréf send rafrænt á
arni@dalvikurbyggd.is og verður móttaka þeirra staðfest.

9

30. júní 2012 LAUGARDAGUR

Mývatnssveit er einn eftirsóttasti áfangastaður erlendra ferðamanna á Íslandi, allt að 60% erlendra gesta sækja sveitina heim,
sem telst með helstu náttúruperlum landsins. Þar starfar

Mývatnsstofa

sem er hlutafélag og hefur upplýsingagjöf til ferðamanna og
viðburðarstjórnun sem meginmarkmið í starfsemi sinni. Auk
þess sinnir félagið markaðssetningu Mývatnssveitar og
nágrennis í sérverkefnum.

Radisson Blu 1919 hótel leitar eftir starfsmanni á næturvaktir í
gestamóttöku. (unnið í viku frá 20:00 – 08:00 og frí í viku).

Félagið auglýsir hér með eftir
framkvæmdastjóra í fullt starf.

Reynsla æskileg ásamt góðri tungumálakunnáttu. Góð íslenskukunnátta
skilyrði. Æskilegur aldur er 25 ára og eldri.

Umsækjendur þurfa að uppfylla eftirtalin skilyrði:
• Hafa menntun sem nýtist í starﬁ.
• Hafa þekkingu á innviðum ferðaþjónustunnar og
jarð- og landafræði Íslands.
• Hafa starfsreynslu og þekkingu á fjármálum, viðskiptum
og markaðsmálum.
• Hafa reynslu á sviði viðburðastjórnunnar.
• Hafa góða tungumálakunnáttu.
• Eiga auðvelt með að tjá sig í ræðu og riti.
• Eiga auðvelt með mannleg samskipti.

Umsóknir sendist á netfangið: sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com
eða Pósthússtræti 2, 101 Reykjavík.

Í Mývatnssveit búa tæplega 400 manns, þar er leikskóli,
grunnskóli og tónlistarskóli. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunnar innanhúss sem utan. Aðalatvinnuvegir á svæðinu eru
ferðaþjónusta, landbúnaður og orkuvinnsla. Stjórn Mývatnsstofu mun liðsinna umsækjanda um hentugt húsnæði gerist
þess þörf enda er nauðsynlegt að viðkomandi haﬁ fasta búsetu
á svæðinu.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2011.
Umsækjandi þarf að hefja störf á tímabilinu 15. ágúst til
1. september 2012.
Umsóknir berist til Leifs Hallgrímssonar, stjórnarformanns á
netfangið: leifur@myﬂug.is sem jafnframt veitir nánari upplýsingar sé þess óskað.

OUR DESIGN TEAM IS EXPANDING
We’re looking for two graphic designers to work with us full time on
exciting projects with worldwide reach and visibility.
We are looking for team oriented, talented and positive individuals
who can ﬁt easily into our talented in-house design team.

Graphic designer / illustrator

Viðskiptastjóri
óskast!

- Great illustration skills
- Design related background i.e. advertisements, products, etc
- A good eye for typography
- Good communication skills
- Speaks, reads and writes ﬂuent English
- Comfortable working under pressure
- Takes initiative, shows interest, and has drive and ambition
- Is ready to move the world!

Graphic designer / multi-tasker
- Various tools in his/her locker
- Skills in Photoshop, InDesign, Illustrator, Flash and
After Effects are essential
- Good communication skills
- Speaks, reads and writes ﬂuent English
- Comfortable working under pressure
- Takes initiative, shows interest, and has drive and ambition
- Is ready to move the world!

Are you what we’re looking for? Please send us your CV and
portfolio consisting of previous projects. We will respond to all
applicants. Those that catch our eye will be contacted for a
formal interview.

PIPAR\TBWA auglýsir eftir viðskiptastjóra til starfa.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og tekið
þátt í hópastarfi í líflegu umhverfi.
Hæfniskröfur:

Please send all applications via e-mail to job@lazytown.com.
The application deadline is July 10.

\ Háskólamenntun á sviði viðskipta
eða markaðsfræði
\ Góð reynsla af markaðs- og sölustörfum
\ Reynsla af verkefnastjórnun
\ Hugmyndaauðgi
\ Jákvæðni, gott skap og þjónustulipurð
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að fylla
út umsóknarform á Facebook-síðu stofunnar,
facebook.com/pipartbwa, fyrir 8. júlí nk.
Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Hjá PIPAR\TBWA starfa 29 manns. PIPAR\TBWA er
hluti af TBWA sem er ein af framsæknustu samstarfskeðjum auglýsingastofa í heiminum. Þar starfa um
12.000 manns á 258 stofum í 77 löndum.

PIPAR\TBWA – Tryggvagötu 17 – 101 Reykjavík
Sími 510 9000 – www.pipar-tbwa.is

sími: 511 1144
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Tokyo sushi vantar öﬂugan
vaktstjóra sem á sér stærri draum
en vaktstjórastarf
Þekkir þú einhverja kraftmikla og duglega einstaklinga með ríka þjónustulund, sem hafa gaman af
fólki og elska sushi?
Vaktstjórarnir okkar frábæru á Tokyo sushi eru á leið í
háskóla í haust og okkur vantar nýja í þeirra stað.
Tokyo vill vaktstjóra sem eru ákveðnir og sterkir einstaklingar. Slíkt fólk verður ekki vaktstjórar á sushi-stað til
frambúðar - það vitum við.
Þess vegna viljum við ekki vaktstjóra til framtíðar heldur ungt og öﬂugt fólk í 12-18 mánaða vinnu - sem
fær frábæra reynslu af rekstri og stjórnun sem reynist
þeim vel í háskólanáminu.
Ef lýsingin á við um þig, vin þinn, fjölskyldumeðlim
eða bara klára starfsmanninn sem þú rakst á um
daginn, láttu endilega vita að Tokyo sushi er að leita að
viðkomandi.
Sendu póst í gegnum Facebook síðuna facebook.com/
tokyosushi eða í tölvupósti á tokyo@tokyo.is

Sveitarfélagið Garður - Laus störf
Eftirfarandi stöður eru lausar til umsóknar í Gerðaskóla í
Sveitarfélaginu Garði skólaárið 2012-2013.
• Staða sérkennara er laus til umsóknar, um er að ræða fullt
starf. Óskað er eftir kennara með sérmenntun í sérkennslu
fræðum og/eða reynslu í sérkennslu í grunnskóla.
• Stöður deildarstjóra. Um er að ræða tvær 50% stöður með
umsjón á yngra og miðstigi.
• Hlutastörf í textílmennt og heimilisfræði eru laus
til umsóknar.
Frekari upplýsingar veitir Skarphéðinn Jónsson skólastjóri í
símum 422-7020, 456-3170 og 777-9464. Umsóknum skal skila
rafrænt í netfangið: skarphedinn@gerdaskoli.is í síðasta lagi
15. júlí nk. Með umsókn skulu fylgja starfsferilskrá, upplýsingar
um menntun og nöfn umsagnaraðila.
Í Sveitarfélaginu Garði búa um 1500 manns. Gerðaskóli er
heildstæður grunnskóli með um 210 nemendur alls í 10 bekkjadeildum. Öll aðstaða til skólahalds í Garði er til fyrirmyndar.
Húsnæði skólans er glæsilegt og er Gerðaskóli vel búinn.
Starf forstöðumanns Byggðasafnsins á Garðskaga er laust til
umsóknar. Um er að ræða fullt starf frá 1. ágúst n.k.
Í starﬁnu felst:
• Ábyrgð á daglegum rekstri Byggðasafnsins
• Ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar fyrir safnið
• Fagleg umsjón með safninu, varðveislu og uppsetningu muna
og sýningahaldi
• Að stuðla að rannsóknum á munum og menningarsögu
• Umsjón með húsakynnum safnsins
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starﬁnu – háskólamenntun æskileg
• Tungumálakunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Samviskusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Áhugi á sögu byggðarinnar og safnamálum
Frekari upplýsingar um starf forstöðumanns Byggðasafnsins
á Garðskaga er hægt að fá á bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins
Garðs. Umsóknarfrestur er til 20. júlí n.k. og sendist umsóknir til
skrifstofustjóra, Bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins Garðs, Sunnubraut 4, 250 Garði. Umsóknum má skila rafrænt á netfangið:
halla@svgardur.is

Save the Children á Íslandi
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Óskum eftir ráða kennara á
meðferðardeild Stuðla
Laust er til umsóknar starf kennara eða sérkennara
á Stuðlum frá 1. ágúst 2012. Staðan heyrir undir
Brúarskóla en starfstöð er á Stuðlum. Starfshlutfall
er 100% og er ráðið í starﬁð til eins árs til að byrja
með, með möguleika á framlengingu. Við leitum
að metnaðarfullum kennara sem er tilbúinn til að
þróa og móta nýtt verkefni og treystir sér í faglega og
metnaðarfulla vinnu. Á Stuðlum er miðað að því að
starfsfólk fái þjálfun í meðferðarstarﬁ svo sem í ART
(agression replacement training) og í áhugahvetjandi
samtali (motivational interviewing)?
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi
• Menntun (eða reynsla) í sérkennslufræðum æskileg
• Áhugi á að vinna með börnum og unglingum sem
eiga í námserﬁðleikum
• Frumkvæði, samstarfsvilji og sjálfstæði
í vinnubrögðum
• Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá
meðferðarnálgun og verklagsreglur sem unnið er
eftir á Stuðlum
Starfsvið
Starﬁð felst m.a. í:
• Kennslu og skipulagning kennslu í samráði
við meðferðaraðila
• Gerð einstaklingsáætlana fyrir nemendur og
stuðningi við unglingana í meðferð í samvinnu við
deildarstjóra, og sálfræðinga
• Vinnu að þróun skólastarfs með stjórnendum
og samstarfsmönnum
• Samskipti og samvinnu við heimaskóla nemenda
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Verslunarstjóri
Lausar eru til umsóknar stöður
verslunarstjóra í Kjarval Þorlákshöfn og í
Kjarval Klaustri
Verksvið:

Hæfniskröfur:

Starﬁð felur í sér rekstur verslunar
þar sem helstu verkefnin eru:

- Reynsla af matvörumarkaði er skilyrði.
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
- Tölvukunnátta til að leysa dagleg
verkefni í Outlook, Excel og Navision.
- Góðir samskiptahæﬁleikar og
þjónustulund.

- Innkaup og sala.
- Verkstjórn starfsfólks í versluninni.
- Ábyrgð og umsjón með fjármunum.
- Ábyrgð og eftirlit með birgðum og
rýrnun.
- Ábyrgð á útliti verslunar.

Áhugasamir vinsamlegast sæki um á heimasíðunni www.kjarval.is.
Umsóknarfrestur er til 9.júlí 2012.

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem
góða samskiptahæfni, jákvætt viðhorf til nemenda,
frumkvæði og góða skipulagshæﬁleika, sveigjanleika
og lausnamiðaða nálgun á viðfangsefnum. Umsækjendur verða einnig að eiga auðvelt með að umgangast börn og unglinga og eiga gott með samskipti
við nemendur, foreldra og samstarfsfólk.

www.skra.is
www.island.is

Frekari upplýsingar um starﬁð
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi sambands
Íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna félags grunnskólakennara en ráðningasamningur er gerður við Brúarskóla.
Umsóknarfrestur er til 15. júlí nk.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Þórarinn Hjaltason
forstöðumaður Stuðla í síma 530 8800 eða með því
að senda fyrirspurnir á netfangið thorarinn@studlar.is
Umsóknir berast til Stuðla - Meðferðarstöð ríkisins
fyrir unglinga, Fossaleyni 17, 112 Reykjavík eigi
síðar en 15. júlí, 2012. Hægt er að sækja um starﬁð
rafrænt á www.studlar.is
Við úrvinnslu umsókna gildir mat forstöðumanns
Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda.
Stuðlar, Meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga
Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík www.studlar.is mru@studlar.is

Starf fjármálastjóra Þjóðskrár Íslands
Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða öflugan og reyndan fjármálastjóra til að stýra
fjármálum stofnunarinnar. Fjármálastjóri heyrir undir forstjóra og situr sviðsstjórafundi.
Á fjármáladeild starfa fimm starfsmenn.
Fjármálastjóri stýrir starfsemi starfseiningarinnar með faglegt öryggi og rekstrarlega hagkvæmni að leiðarljósi í samræmi
við hlutverk stofnunarinnar, markmið og starfsáætlanir. Fjármálastjóri mótar vinnu starfseiningarinnar með því að setja
hverju viðfangsefni markmið og eftir atvikum mælikvarða, starfsáætlun og að unnið sé samkvæmt gæðakerfi.
Helstu verkefni eru:
• Ábyrgð á fjármálastjórn stofnunarinnar
• Gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana
• Vöruþróun
• Sölu og markaðsmál
• Innkaup og rekstur
• Samskipti við önnur opinber stjórnvöld, hagsmunaaðila og
viðskiptavini

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi
að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.
Starfsstöð fjármálastjóra er í Reykjavík.

Hæfniskröfur:
• Nám á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Marktæk reynsla af rekstri og fjármálastjórn
• Stjórnunarreynsla er æskileg
• Reynsla af því að starfa í umhverfi gæðastjórnunar
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hóp
• Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2012.
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið. Umsóknir óskast sendar á
netfangið sjh@skra.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigurbjörg J. Helgadóttir mannauðsstjóri hjá
Þjóðskrá Íslands á netfanginu sjh@skra.is.

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.
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Aðstoðar verkstjóri óskast hjá
Volvo atvinnutækjasviði Brimborgar
Stutt lýsing á starfi

Nánari upplýsingar

Aðstoð við verkstjórn á verkstæði. Greina bilanir og
þjónusta vörubifreiðar og önnur tæki sem koma inn til
þjónustu hvort sem er á verkstæði eða vettvangi.

Vinnutími er frá 08:00 – 17:15 mánudaga til
fimmtudaga og frá 8:00 – 16:15 föstudaga.

Megin hæfniskröfur
• Réttindi í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn og/eða
sambærileg reynsla
• Rafmagnskunnátta kostur
• Gilt bílpróf, meirapróf kostur
• Góða samskiptahæfileika
• Góða þjónustulund

Rafvirki
Ljósavogur óskar eftir því að ráða rafvirkja. Æskilegt
að viðkomandi geti unnið sjálfstætt við nýlagnir og
viðhald á raﬂögnum.
Umsóknum skal skilað á atvinna@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

Þjónustustjóri atvinnutækjasviðs veitir frekari
upplýsingar í síma 515 7072
Komdu til okkar í vinnu, sæktu um starfið hjá okkur.
Það eru spennandi tímar framundan. Það er gott að
vinna hjá Brimborg. Við erum ein liðsheild sem kallast
Volvo atvinnutæki.

Eyjablikk ehf er blikk og stálsmiðja sem starfar á þeim yndislega stað, Vestmannaeyjum.
Við sinnum öllum þeim verkum sem tilheyra blikksmíði, járnsmíði og jafnvel gætum við
sagt að við sinntum líka vélsmíði oft á tíðum.
Okkar helstu viðskiptavinir eru ﬁskvinnslustöðvarnar, útgerðirnar og verktakarnir hér í
Eyjum, en ekki má gleyma þeim fjölmörgu verkefnum sem einstaklingar koma með til
okkar og eru þau oftast þau skemmtilegustu enda fjölbreytnin mikil í þeim efnum.

Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2012.
Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is.
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

• Heiðarlegur og áreiðanlegur
• Stundvís
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og geta unnið
sjálfstætt

Framkvæmdastjóri

• Grunnþekking í tölvum
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000

| www.brimborg.is

Eyjablikk ehf óskar að ráða framkvæmdastjóra til að annast
daglegan rekstur fyrirtækisins.
Við leitum eftir öﬂugum einstaklingi með góða þekkingu á
rekstri fyrirtækja, mikill kostur ef hann hefur þekkingu á
járniðnaði.

| brimborg@brimborg.is

Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og yﬁrumsjón með rekstri fyrirtækisins í
samvinnu við verkstjóra
• Markviss framkvæmd og eftirfylgni með gæðastefnu
fyrirtækisins
• Yﬁrumsjón með innkaupum og lagerhaldi
• Reikningagerð og yﬁrumsjón með fjármálum
• Önnur verkefni í samráði við eigendur

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL
RÉTTRA YFIRVALDA
www.saft.is

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Tæknimenntun mikill kostur.
• Sjálfstæði og fumkvæði í starﬁ eru nauðsynlegir kostir
• Reynsla af stjórnun í sambærilegum rekstri er mikill kostur.
Umsóknir og upplýsingar skal senda á eyjablikk@eyjablikk.is
Umsóknarfrestur er til 9. júlí 2012.

Sérfræðilæknir í
æðaskurðlækningum
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í æðaskurðlækningum.
Starfshlutfall er 80%. Starfið veitist frá 1. september 2012 eða eftir nánara
samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, svo sem greining,
meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er tengjast sérgreininni
meðal annars þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum.
» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar.
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni.

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Sérfræðiviðurkenning í æðaskurðlækningum
Víðtæk reynsla af opnum æðaskurðaðgerðum
Viðbótarþekking í innæðaaðgerðum æskileg
Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg
Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 07. júlí 2012. Sótt er um rafrænt á
heimasíðu Landspítala, www. Landspitali.is
» Starfshlutfall er 80% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lilja Þyrí Björnsdóttir, starfandi yfirlæknir, netfang
liljabjo@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af
kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum
sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti á
skrifstofu skurðlækningasviðs, Hringbraut, 13A.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist
ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.

Sérfræðingar í hjúkrun
Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðinga í hjúkrun á skurðlækningasviði
Landspítala, annars vegar sérfræðingur í sárameðferð og hins vegar
sérfræðingur í verkjameðferð. Starfshlutfall er 100%. Störfin veitast frá
1. september 2012 eða eftir samkomulagi. Sérfræðingar í hjúkrun starfa
samkvæmt starfslýsingu en meginhlutverk auk klínískra starfa eru ráðgjöf
og kennsla til starfsfólks og nemenda auk rannsóknar- og þróunarvinnu.
Ennfremur felur starfið í sér uppbyggingu, samræmingu og skipulagningu
þjónustu við sjúklinga með sár annars vegar og verki hins vegar í samvinnu
við aðrar heilbrigðisstéttir.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»
»
»

Klínísk störf
Þróun hjúkrunar innan sérgreinar
Kennsla og rannsóknir
Innleiðing nýrra verkferla
Þróun þjónustu við sjúklinga
Ráðgjöf

Hæfnikröfur

» Meistara- eða doktorspróf í hjúkrun
» Sérfræðileyfi í hjúkrun í áðurnefndum sérgreinum, í samræmi við
reglugerð nr. 124/2003 um sérfræðileyfi í hjúkrun
» 5 ára starfsreynsla
» Leiðtoga- og samstarfshæfileikar

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 07. júlí 2012.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lilja Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri skurðlækningasviðs, liljaste@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og
vísindavinnu.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.
» Umsóknir verða sendar stöðunefnd hjúkrunarráðs Landspítala.

Yﬁrlæknir æðaskurðlækninga
Starf yfirlæknis í æðaskurðlækningum er laust er til umsóknar. Um fullt starf
er að ræða sem veitist frá 1. september 2012 eða eftir samkomulagi, til 5
ára, sbr. 2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Fagleg ábyrgð
» Fjárhagsleg ábyrgð
» Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»
»

Sérfræðiviðurkenning í æðaskurðlækningum
Sértæk reynsla og þekking í æðaskurðlækningum
Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar æskilegir
Reynsla af kennslu og vísindastörfum æskileg
Góðir samskiptahæfileikar
Ákveðni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 07. júlí 2012
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lilja Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri skurðlækningasviðs, liljaste@landspitali.is, sími 824 5222.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af
kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum
sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti á
skrifstofu skurðlækningasviðs, Hringbraut, 13A
» Starfið er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna
kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.
» Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Landlæknisembættinu.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun
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Óskum eftir læknum til starfa

Laus störf hjá Kópavogsbæ

Vinnuvernd ehf. auglýsir eftir læknum
til starfa. Um er að ræða fjölbreytt verkefni
lækna við trúnaðarlækningar og
heilsuvernd starfsmanna.
Starfshlutfall samkvæmt samkomulagi.

Umhverfissvið

Félagsþjónustan

• Innkaupafulltrúi
• Ritari

• Félagsráðgjafi
• Þroskaþjálfar á heimili fyrir fatlað fólk

KÓPAVOGSBÆR

Listasafn Kópavogs - Gerðasafn

Leitað er að læknum með víðtæka almenna reynslu.
Sérfræðimenntun er æskileg. Áhersla er lögð á hæfileika
á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða.

• Starfsmaður í móttöku

Nánari upplýsingar veita Valgeir Sigurðsson,
framkvæmdastjóri Vinnuverndar, valgeir@vinnuvernd.is
og Magnús Böðvarsson, formaður stjórnar,
magnus@vinnuvernd.is.

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS
Leikskólinn Marbakki

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS
Kópavogsskóli

• Aðstoðarleikskólastjóri
• Leikskólasérkennari
• Leikskólakennari

•
•
•
•

Leikskólinn Urðarhóll

Smáraskóli

• Deildarstjóri
• Leikskólakennari

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu
sendist til Valgeirs Sigurðssonar, framkvæmdastjóra,
fyrir 10. júlí 2012, netfang valgeir@vinnuvernd.is.

• Leikskólakennari

• Stundakennari í forföll
• Stuðningsfulltrúi
• Starfsfólk í dægradvöl

Leikskólinn Sólhvörf

Kársnesskóli

• Leikskólakennari

• Kennari á unglingastigi

Leikskólinn Álfaheiði

Hörðuvallaskóli

• Leikskólakennari

• Tónmenntakennari

Leikskólinn Efstihjalli

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

Námsráðgjafi
Stuðningsfulltrúi
Kennari með umsjón bókasafns
Skólaliði í dægradvöl

Leikskólinn Dalur

5

Vinnuvernd ehf. er þjónustufyrirtæki
sem sérhæfir sig á sviði vinnuverndar,
heilsuverndar og heilsueflingar.

ára

VINNUVERND ehf
vellíðan í vinnu

• Leikskólakennari

Leikskólinn Kópasteinn
• Aðstoðarmatráður

Á vegum Vinnuverndar starfa læknar,
hjúkrunarfræðingar, vinnuvistfræðingur,
lýðheilsufræðingur, sjúkraþjálfari
og vinnusálfræðingur.

Leikskólinn Arnarsmári

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

• Matráður

www.kopavogur.is
Vinnuvernd ehf • Brautarholti 28 • 105 Reykjavík • sími 578 0800 • www.vinnuvernd.is





0HLVWDUDQHPLiVYLèLOtIW NQL
%LR3RO HKI 6MiYDUOtIW NQLVHWXU i 6NDJDVWU|QG RJ
+iVNyOLQQ i $NXUH\UL DXJOêVD VW|èX PHLVWDUDQHPD t
OtIW NQL ODXVD WLO XPVyNQDU 6WDèDQ HU VW\UNW DI $96
UDQQVyNQDVMyèLtVMiYDU~WYHJLWLOHLQViUV

100%
kennari
óskast

0DUNPLèYHUNHIQLVLQV
8PV NMDQGD HU WODè Dè VWXQGD UDQQVyNQLU RJ i VYLèL
VMiYDUOtIW NQL 6pUVWDNOHJD HU KRUIW WLO UDQQVyNQD i
|UYHUXP GêUD RJ SO|QWXVYLIL PHè KDJQêWLQJX t KXJD
6WDUIVVW|èXPV NMDQGDYHUèXUi6NDJDVWU|QG

Skóli Ísaks Jónssonar óskar eftir að ráða grunnskólakennara í 100% starf (aﬂeysing til
eins árs). Skólinn er fyrir börn á aldrinum ﬁmm til níu ára.
Menntun, reynsla og hæfni:

• Grunnskólakennaramenntun

+ IQLVNU|IXU

(æskilegt að hafa lokið íslensku eða stærðfræði af kjörsviði)

8PV NMHQGXUVNXOXKDID%6JUièXtOtIIU èLOtIW NQL
OtIHIQDIU èL PDWY ODIU èL HèD VNLOGXP JUHLQXP
QiWW~UXYtVLQGD 0HLVWDUDQHPLQQ ìDUI Dè JHWD VWDUIDè
VMiIOVW WWVHPRJtWH\PLDXNìHVVDèKDIDWLOHLQNDèVpU
VNLSXOHJYLQQXEU|Jè
8PVyNQDUIUHVWXU HU WLO RJ PHè  M~Ot QN 8PVyNQLU
PHèêWDUOHJXPXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQVWDUIVUH\QVOX
RJPHèP OHQGXUEHULVW%LR3ROHKI(LQE~DVWtJ
6NDJDVWU|QG 8P LQQW|NX RJ QiPLè JLOGD UHJOXU
+iVNyODQV i $NXUH\UL XP PHLVWDUDQiP t
DXèOLQGDIU èXP VMiKHLPDVtèXVNyODQV 
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWD
0DJQ~VgUQ6WHIiQVVRQ+iVNyODQXPi$NXUH\ULRJ
%LR3ROHKI PDJQXVRVWHI#XQDNLVHèD
PDJQXV#ELRSROLV VtPDUHèD
+DOOGyU*ÏODIVVRQ%LR3ROHKI KDOOGRU#ELRSROLVͿ
VtPDUHèD

sími: 511 1144

• Færni í samskiptum
• Faglegur metnaður og vilji til að vinna eftir stefnu skólans
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta
• Góð stærðfræðikunnátta
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Anna Guðjónsdóttir skólastjóri í síma 898 4019
eða með því að senda póst á siganna@isaksskoli.is. Umsóknum skal skilað rafrænt á
netfang skólastjóra fyrir 6. júlí. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Skóla Ísaks
Jónssonar við kennara skólans.
Skóli Ísaks Jónssonar er sjálfseignarstofnun. Ísaksskóli er lítill skóli sem stendur á
gömlum merg. Hann nýtir það besta úr þeim ríku hefðum sem byggst hafa upp innan
veggja hans síðan hann tók til starfa árið 1926.

Skóli Ísaks Jónssonar
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Vantar vana
verkamenn strax!

Reykhólahreppur
Við Grunnskólann á Reykhólum er laust hlutastarf í myndmennt og smíðakennslu og
lífsleikni. Nánari upplýsingar gefur Anna Gréta
Ólafsdóttir, skólastjóri, í síma 695-2506.

Helst vana smíðavinnu. Mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 864-5111

Laus störf

Skólastjóri

Lágafellsskóli Mosfellsbæ auglýsir eftir
Dönskukennara í 100% starf. Ráðning frá 1.ágúst

Starfatorg.is

Kennara í upplýsingatæknimennt á mið- og unglingastig
frá 1. ágúst. Tímabundin ráðning til eins árs vegna námsleyﬁs.
Stuðningsfulltrúa

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Lögfræðingur
Lögfræðingur
Forstöðulæknir lyflækninga
Sérfræðingur í verkefnastjórnun
Starfsmenn
Hjúkrunarfræðingar
Kennarar
Kennarar
Skrifstofustjóri
Iðjuþjálfi í meðferðarteymi barna
Sérfræðingur
Umsjónarmaður fisktæknibrautar
Sérkennari, þroskaþjálfi, iðjuþjálfi
Biskupsritari

Velferðarráðuneytið
Neytendastofa
Sjúkrahúsið á Akureyri
Tollstjóri
Háskóli Íslands, rekstur fasteigna
Sólvangur
Iðnskólann í Hafnarfirði
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Vmst, Fæðingarorlofssjóður
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Biskup Íslands

Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Laugarvatn
Hafnarfjörður
Hafnarfjörður
Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjavík
Hvammstangi
Ólafsfjörður
Ólafsfjörður
Reykjavík

201206/101
201206/100
201206/099
201206/098
201206/097
201206/096
201206/095
201206/094
201206/093
201206/092
201206/091
201206/090
201206/089
201206/088

Sérstaklega er leitað eftir karlmanni til starfans. Ráðning frá
15.ágúst.

Þroskaþjálfa í 100% starf við skólann og Frístundasel Lágafellsskóla frá og með næsta skólaári.
Leikskólakennara eða starfsmanni í leikskóladeild 5
ára barna. Ráðning frá 7. ágúst.
Frístundaleiðbeinendur í Frístundasel Lágafellsskóla.
Vinnutími frá kl. 13:00.
Allar nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á www.mos.is
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Umsóknarfrestur um störﬁn er til 14. júlí.
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 5259200 eða 896-8230. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun
og starfsreynslu sendist á netfangið johannam@lagafellsskoli.is
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störﬁn.

Skipulag

Vélvirki / Vélstjóri óskast hjá Volvo
atvinnutækjasviði Brimborgar
Stutt lýsing á starfi

Nánari upplýsingar

Greina bilanir og þjónusta vinnuvélar / bátavélar og
önnur tæki sem koma inn til þjónustu hvort sem er á
verkstæði eða vettvangi.

Vinnutími er frá 08:00 – 17:15 mánudaga til
fimmtudaga og frá 8:00 – 16:15 föstudaga.

Megin hæfniskröfur
• Réttindi í vélvirkjun, vélstjórn og/eða sambærileg
reynsla
• Rafmangskunnátta kostur
• Gilt bílpróf, vinnuvélaréttindi kostur
• Góða samskiptahæfileika
• Góða þjónustulund

Þjónustustjóri atvinnutækjasviðs veitir frekari
upplýsingar í síma 515 7072
Komdu til okkar í vinnu, sæktu um starfið hjá okkur.
Það eru spennandi tímar framundan. Það er gott að
vinna hjá Brimborg. Við erum ein liðsheild sem kallast
Volvo atvinnutæki.
Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2012.
Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is.
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

• Heiðarlegur og áreiðanlegur

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
Vopnafjarðarhrepps 2006-2026
ásamt umhverﬁsskýrslu
og
tillaga að deiliskipulagi, Athafnaog urðunarsvæði á Búðaröxl,
Vopnaﬁrði, ásamt umhverﬁsskýrslu
Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps samþykkti þann 24.
maí 2012 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
Vopnafjarðarhrepps 2006-2026 ásamt umhverﬁsskýrslu
samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og
auglýsist hún hér með.
Breytingin felur f.o.f. í sér stækkun urðunarsvæðis á Búðaröxl
með aukinni urðunarheimild og stækkun athafnasvæðis.

Einnig samþykkti hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps að auglýsa
samhliða aðalskipulagsbreytingu tillögu að deiliskipulagi
ásamt umhverﬁsskýrslu samkvæmt 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 og auglýsist hún hér með.
Skipulagssvæðið er um 46 ha að stærð og nær til
urðunarsvæðis og skilgreindra athafnalóða. Svæðið afmarkast
af nýjum Norðausturvegi í norðvestri, Hestamýrum í austri og
klettunum í Hrauni í suðri.
Á urðunarsvæðinu er gert ráð fyrir að urða allt að 1.000 tonn
á ári og er framkvæmdin umhverﬁsmatsskyld skv. 12. tl.
1. viðauka laga um mat á umhverﬁsáhrifum nr. 106/2000.

• Stundvís
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og geta unnið
sjálfstætt

Á athafnasvæðinu eru skilgreindar 53 lóðir og þar af eru 49
lóðir fyrir nýjar byggingar.

• Grunnþekking í tölvum
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000

Auglýsing um skipulagsmál á Vopnaﬁrði

Tvær iðnaðarlóðir eru skilgreindar, ein þar sem núverandi
aðveitustöð stendur og önnur fyrir fyrirhugaða dælustöð.

| www.brimborg.is

| brimborg@brimborg.is

Tillögurnar ásamt umhverﬁsskýrslum verða til sýnis á
skrifstofu Vopnafjarðarhrepps að Hamrahlíð 15, Vopnaﬁrði
og hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík frá og
með mánudeginum 2. júlí 2012 til og með mánudeginum
13. ágúst 2012.
Gögnin verða einnig aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins
- www.vopnafjardarhreppur.is Skriﬂegar athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist
bygginga- og skipulagsnefnd eigi síðar en kl. 16:00
mánudaginn 13. ágúst 2012.
Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast
samþykkir tillögunum.

Sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps

Save the Children á Íslandi
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Bjarnarﬂag
Útboð nr. 20082

Skrifstofuhús
Breytingar og endurbætur
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í endurbætur
á skrifstofuhúsi Landsvirkjunar í Bjarnarﬂagi
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20082.
Verkið felst í endurbótum á innveggjum, raﬂögnum,
lýsingu, gólfefnum og málun.
Helstu magntölur eru:
Innihurðir:
10 stk
Loftræsilagnir:
15 m
Hreinlætistæki:
7 stk
Endurnýjun lampa:
119 stk
Nýr gólfdúkur:
240 fm
Málun innanhúss:
1900 fm
Málun utanhúss:
620 fm

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg:
• Gufunesbær, aðkoma, útboð nr. 12855.
• Göngu- og hjólastígar. Höfðatún – Engjateigur,
útboð nr. 12871.
• Betri hverﬁ 2012 – Austurhluti, útboð nr. 12872.
• Fram Úlfarsárdalur. Ferging grasvalla, útboð
nr. 12873.
• Betri hverﬁ 2012 – Vesturhluti, útboð nr. 12876.

UpWWLVVMyèXURJHUWLOJDQJXUKDQVDèHÀDN\QMDUDQQ
VyNQLU
RJ VWXèOD
ìDQQLJ
Dè Ekynjarannsóknir
WWUL VW|èX NYHQQD
Tilgangur
sjóðsins
er að eﬂa
og RJ
stuðla þannig að bættri stöðu kvenna og karla og
NDUODRJIUDPJDQJLMDIQUpWWLV
framgangi jafnréttis.

+pUPHèHUDXJOêVWHIWLUXPVyNQXPXPVW\UNL~U
-DIQUpWWLVVMyèL
Ë VDPU sjóðsins
PL YLèverða
KOXWYHUN
Í samræmi við hlutverk
veittirVMyèVLQV
styrkir
YHUèDYHLWWLUVW\UNLUWLOUDQQVyNQDVHPWHQJMDVWMDIQ
til rannsókna sem tengjast jafnréttismálum.
UpWWLVPiOXP
Gert er ráð fyrir að sjóðurinn haﬁ 10 milljónir króna

Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

*HUWHUUièI\ULUDèVMyèXULQQKD¿PLOOMyQLUNUyQD
til ráðstöfunar fyrir hvert starfsár og að styrkir séu
WLO
UièVW|IXQDU
I\ULU
VWDUIViU
RJ Dè VW\UNLU VpX
ekki
færri en þrír
ogKYHUW
ekki ﬂeiri
en ﬁmm.
HNNLI UULHQìUtURJHNNLÀHLULHQ¿PP
Gerðar eru skýrar faglegar og fræðilegar kröfur til

*HUèDU
HUX VNêUDU
RJ IU
èLOHJDU
NU|IXU WLO
umsækjenda.
Ekki IDJOHJDU
verða veittir
styrkir
til verkefna
XPV
sem NMHQGD
þegar er(NNL
lokið.YHUèD YHLWWLU VW\UNLU WLO YHUNHIQD
VHPìHJDUHUORNLè

Vettvangsskoðun verður á verkstað 13. júlí n.k.
kl:13:00.
Verkinu skal að fullu lokið 10. desember 2012.

Einungis verður tekið við umsóknum á þar til

(LQXQJLV
YHUèXU WHNLè YLè XPVyNQXP i ìDU WLO
gerðum eyðublöðum.
JHUèXP H\èXEO|èXP ëDX Pi ¿QQD i YHIVtèX IRU
V Þau
WLVUièXQH\WLV
ZZZIRUVDHWLVUDGXQH\WLLV
-DIQUpW
má ﬁnna á vef
forsætisráðuneytis
WLVVMyèXU
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOVHSWHPEHU
(forsaetisraduneyti.is/jafnrettissjodur).
RJ YHUèXU ~WKOXWDè ~U VMyèQXP i GHJL 6DPHLQXèX
Umsóknarfrestur er til 1. september 2012 en
ìMyèDQQDRNWyEHU

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, gegn óafturkræfu
gjaldi að upphæð kr. 5.000 fyrir hvert eintak, frá og
með miðvikudeginum 4. júli 2012.
Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 12:00
þriðjudaginn 31. júlí 2012. Tilboð verða opnuð og
lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska kl 14:00 þann 31. júlí 2012.

$XJOêVLQJ
Jafnréttissjóður
auglýsir hér með eftir
6WDUIU
NWXUHUVpUVWDNXUUDQQVyNQDUVMyèXU-DIQ
umsóknum um styrki úr sjóðnum.

Bjarnarﬂag
Útboð nr. 20089, BJA-01

úthlutað verður úr sjóðnum 24. október 2012.

-DIUpWWLVVMyèXUVWDUIDUVDPNY
PWUHJOXPQU
Jafnréttissjóður starfar samkvæmt
reglum nr.
XP~WKOXWXQVW\UNMD-DIQUpWWLVVMyèV
513/2006, um úthlutun styrkja Jafnréttissjóðs.

Boranir 2012-2013

Reykjavík 30. júní 2012
5H\NMDYtNM~Qt

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í borun á allt
að 3 háhitaholum á Norðausturlandi samkvæmt
útboðsgögnum nr. 20089, BJA-01.

Útboð KLA-02

Klafastaðir Launaflsvirki SVC
Byggingarvirki

Verkið skiptist í tvo verkáfanga. Verkáfangi 1 felur í
sér borun á tveimur háhitaholum, annarri beinni og
hinni stefnuboraðri og verkáfangi 2 felur í sér borun
á einni beinni háhitaholu til viðbótar. Fyrirvari er
gerður í útboðsgögnum um gerð verksamnings um
þriðju háhitaholuna.
Verkið felst í borun á allt að 2500 m djúpum
háhitaholum, stefnuboruðum eða beinum sem
áætlað er að bora á árunum 2012–2013.

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, byggingu og
fullnaðarfrágang húss fyrir Launaﬂsvirki SVC sem verður byggt
á Klafastöðum í Hvalfjarðarsveit í samræmi við útboðsgögn
KLA-02.

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með
þriðjudeginum 3. júlí 2012 gegn óafturkræfu gjaldi
að upphæð kr. 5.000.- fyrir hvert eintak.

Verkið felur í sér jarðvinnu og byggingu óeinangraðs stálgrindarhúss yﬁr rofa-, SVC- og spennarými auk byggingu
staðsteypts einangraðs stjórnhúss. Húsin verða sambyggð
á einni hæð en til viðbótar eru tvö tæknirými fyrir blásara
loftræsikerﬁs. Stálgrindarhúsið verður um 2.300 m2 að
grunnﬂeti og stjórnhúsið verður um 230 m2 að grunnﬂeti.

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00
þriðjudaginn 14. ágúst 2012, þar sem þau verða
opnuð sama dag klukkan 14:00 og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Helstu verkliðir eru:
• Gröftur og fylling fyrir húsi, lögnum, plönum
og aðkomuvegi.
• Leggja jarðskautskerﬁ í steypu og jörð.
• Steypa sökkla stálgrindarhúss, steypa upp stjórnhús og
steypa undirstöður undir háspennubúnað og spenni.
• Reisa stálgrindarhús yﬁr rofa-, SVC- og spennarými og
klæða með málmklæðningum.
• Leggja lagna-, loftræsi- og rafkerﬁ fyrir húsið.
• Fullnaðarfrágangur utan- og innanhúss.
• Fullnaðarfrágangur lóðar.

6W\UNLUWLOVWDUIVPHQQWDQiPVt
6YtìMyè

Helstu magntölur eru:
• Fylling
4.000 m3
• Mót
6.000 m2
• Steypa
.400 m3
• Járnbending
140.000 kg
• Stálvirki
200.000 kg
• Málmklæðning
5.500 m2
• Malarslitlag
3.500 m2
• Malbikuð plön
1.400 m2

6 QVN VWMyUQY|OG YHLWD iUOHJD VW\UNL WLO ËVOHQGLQJD
WLO VWDUIVPHQQWDQiPV t 6YtìMyè 6W\UNLUQLU HUX
HLQNXP WODèLU WLO IUDPKDOGVQiPV HIWLU ORNDSUyI t
IUDPKDOGVVNyODHèDKOLèVW èVQiPVWLOXQGLUE~QLQJV
NHQQVOX t VWDUIVPHQQWDVNyOXP HèD IUDPKDOGVQiPV
VWDUIVPHQQWDNHQQDUD VYR RJ êPLVV NRQDU VWDUIV
PHQQWXQDUVHPHNNLHUXQQWDèDÀDiËVODQGL

Verkinu skal að fullu lokið 22. febrúar 2013.

8PVyNQ XP VW\UN HU VHQG WLO PHQQWD RJ
PHQQLQJDUPiODUièXQH\WLViVpUVW|NXH\èXEODèL

Væntanlegum bjóðendum er bent á að kynna sér grunnkröfur Landsnets til birgja sem ﬁnna má á heimasíðu fyrirtækisins, www.landsnet.is.
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Landsnets,
Gylfaﬂöt 9, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 3. júlí
2012.
Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaﬂöt 9, 112
Reykjavík fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 31. júlí 2012 þar sem
þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.

1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLUÏODIXU*UpWDU.ULVWMiQVVRQ
tVtPDHèDtW|OYXSyVWLiSRVWXU#PUQLV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW
0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WL
M~Qt
PHQQWDPiODUièXQH\WLLV

Til leigu

Ï6.$677,//(,*8
15288 - Fullbúið húsnæði óskast
á leigu fyrir Lögregluna á
höfuðborgarsvæðinu
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu húsnæði fyrir
nýja hverfastöð, Lögreglustöð 4, fyrir Lögregluna á
höfuðborgarsvæðinu. Miðað er við að húsnæðið verði
tekið á leigu til 15–25 ára, fullbúið til notkunar, án
lauss búnaðar. Leigutilboð skal í fyrsta lagi m.v. 15 ára
leigutíma, í öðru lagi 20 ára leigutíma og í þriðja lagi 25
ára leigutíma.
Þjónustusvæði stöðvarinnar er austan og norðan
Elliðaár þ.m.t. Mosfellsbær og nálægar sveitir. Gerð
er krafa um staðsetningu austan Höfðabakka, sunnan Lágafells í Mosfellsbæ og norðan Norðlingaholts.
Stöðin þarf að vera staðsett sem næst Suðurlands- og
Vesturlandsvegi. Æskilegt er að húsnæðið sé sem
mest á einni hæð. Til staðar þarf að vera gott aðgengi
og næg bílastæði. Æskilegur afhendingartími er 6-9
mánuðir en gæti verið allt að 12 mánuðir eftir undirskrift leigusamnings, en þannig er geﬁnn kostur á
að um nýbyggingu verði að ræða ef það er talið gefa
hagstæðustu lausn.
Húsrýmisþörf Lögreglustöðvar 4 er áætluð um 700
fermetrar.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið
verður að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is mánudaginn 2. júlí, 2012.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 15288 skulu sendar á
netfangið: www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt
á vef Ríkiskaupa.
Fyrirspurnarfrestur rennur út 9. júlí, 2012, en svarfrestur er til og með 11. júlí, 2012.
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og
staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en
þriðjudaginn 24. júlí, 2012.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Ævintýraheimur
í Reykjavík

25.6 - 1.7

1000 glæsilegustu og bestu
hestar landsins
landsfrægir skemmtikraftar
kvöldvökur og gaman

barnadagskrá
söngvakeppni
andlitsmálun
skátaland
hoppukastalar
klifurveggir
hjólaleiga
o.ﬂ
gæðingakeppni
kappreiðar
kynbótahross

Miðasala á landsmot.is
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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.

Á næstu grösum

Nyrðri Trévörðumýri

Til sölu þessi rótgróni veitingastaður við Laugaveginn. Staðurinn
er í um 150 fm. húsnæði og skiptist í glæsilegan veitingasal með
sætum fyrir um 50 manns. Innaf veitingasal eru eldhús með
tækjum og tólum, starfsmannaaðstaða, salerni o.ﬂ. Samhliða
sölu veitingastaðarins er gert ráð fyrir að kaupandi rekstrarins
geri langtímaleigusamning um húsnæðið sem staðurinn er
rekinn í. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

55 ha land, miklir möguleikar, frábært verð
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Til leigu

/PIÈ HÒS Å DAG FR¹ KL  

Veitingastaðurinn

Frábært fyrir hestamenn

Skammt frá Selfossi
( gegnt Tjarnabyggð )

(EIMALIND  +ËPAVOGI

- Rennandi vatn allt árið um kring
- Gott aðgengi, liggur
að Eyrarbakkavegi
- Nýjar girðingar
- Spennandi tækifæri,
miklir möguleikar
Allar nánari upplýsingar gefur Atli.

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

23,1 millj.

- með þér alla leið -

Til leigu glæsilegt 411 m2 einbýlishús á tveimur hæðum við Skildinganes 50 Reykjavík. Húsið stendur við sjávarsíðuna í Skildingarnesi. Fyrsta hæð er 140 m2 fyrir utan geymslur sem eru um 80 m2.
Aðalhæð þar sem er inngangur og bílageymslur eru um 251,0 m2. Yﬁr
aðalhæð er um 30 m2 stofa með arni og miklu útsýni. Bifreiðageymslan
er um 41 m2 og með rafmagnsopnun. Allar innréttingar í húsinu er mjög
vandaðar, á gólfum er granít og parket. Í húsinu eru ﬁmm svefnherbergi,
fjórar stofur, þrjú baðherbergi. Skápar í forstofu og herbergjum. Húsið er
laust frá 1. ágúst 2012. Allar nánari upplýsingar veitir Fasteignasalan
Eignaborg. sf.

Snorri Sigurfinnsson
Lögg. fasteignasali

leitar að ...

leitar að ...
… einbýlishúsi
(+/- 250 fm) í hverfum
109, 200 eða 203

Indriðastaðir 1a við Skorradalsvatn
Tilboð óskast

Húsið þarf að vera í góðu ástandi, en
breytingar innandyra eru ekki fyrirstaða.

FRUM

Húsið þarf að vera í góðu ástandi, en
breytingar innandyra eru ekki fyrirstaða.

Tilboð óskast

Húsið þarf að hafa bílskúr og möguleika
á góðri gestaaðstöðu.

Húsið þarf að hafa bílskúr og möguleika
á góðri gestaaðstöðu.

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

… einbýlishúsi
(+/- 250 fm) í hverfum
109, 200 eða 203

Sumarhús á eignarlóð, byggt 1970. Lóðin er kjarri vaxin og liggur að vatninu.
Margt er upprunalegt en annað endurnýjað s.s. miðstöð, ofnalagnir og ofnar,
raflagnir utanáliggjandi og rafmagnstaflan. Endurnýjaður pallur með heitum potti
og annar sem þarfnast endurnýjunar. Forstofa, eldhús og stofa í opnu rými, 2 herb.,
spónarparket á gólfi, panell á veggjum og lofti. Baðh., dúklagt, sturtuklefi, t.f. þv.vél.
Eldhúsinnr. í þokkalegu standi. Í risi er svefnloft og geymsla. Húsið er á timbursúlum.
Viðhald hefur verið í lágmarki. Viðarklæðning og þakjárn þurfa viðhald.
Áhugaverð eign á einstökum stað. Víðátta og útsýni frá vatnalóð.
Uppl. Snorri Sigurfinnsson lögg. fast.s. s. 864 8090, snorri@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarf 6 • 203 Kópavogur
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Álfurinn ísbúð

203 Kópavogur
Hestamenn athugið

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Stærð: 331 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002
Fasteignamat: 67.800.000
Bílskúr: Já

Lind

Frábært atvinnutækifæri fyrir
einstaklinga / hjón

Til sölu góður rekstur, Ísbúð / Grill / Söluturn á góðum
stað í Vesturbæ Kópavogs á móts við Sundlaug Kópavogs.
Húsnæði, innréttingar og tæki mikið endurnýjað.
Frábær aðstaða í skjólgóðum garði með bekkjum
fyrir viðskiptavini.
Allar nánari uppl veitir
Gunnar Valsson í síma 699 3702
eða gv@remax.is
Gunnar Valsson Þórarinn Jónsson
lögg. fasteignasali
gv@remax.is

Draumaeign hestamannsins

DRAUMAEIGN HESTAMANNSINS
Einstaklega fallegt einbýlishús á tæplega 1700 fm lóð á frábærum útivistarstað ásamt tíu hesta lúxus hesthúsi
og 25 fm vinnustofu og 1000fm grænusvæði.
Fasteignirnar eru á einstaklega fallegum stað,einstakt umhverfi, stutt í allar helstu reiðleiðir vatnsendahverfis.
Húsið er klætt að hluta og allur frágangur að utan sem innan er til fyrirmyndar. Á neðri hæð er þriggja
herbergja séríbúð(auðvelt að opna aftur á milli)
Allar upplýsingar veitir Hannes s.699-5008 hannes@remax.is

Verð: 130.000.000

Hannes
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is
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Bílar til sölu

250-499 þús.

Toyota Celica árg 2000 ek 139þ. Leður,
nýjar 18” álf, Xenon, svunta og sílsakitt,
Alger Dekurbíll Tilb 840þ stgr. Engin
skipti S:862-5534
Mitsubishi Space Star árg. ‘02, ek. 103
þús. Ný tímareim. Ssk. Verð 450 þús.
S. 866 1188

Til sölu Renault 36 manna rúta árg
2000 ekin 430 þús verð 3 mil. Uppl
612 7879

Til sölu Clubbstar árg 99 ekin 120 Þús.
30 sæti. Bíll með öllu sem lítur út eins
og nýr. Verð 8mill. Uppl 612 7879

Glæsilegt svart Yamaha 1100árg.2003 9
þ.mílur mikið af aukahlutum ásett 1.4
milj. Fæst á kostnaðarverði staðgreitt
1.2 milj. S- 89 40400

Bílar óskast

Til sölu Bens Teamstar rúta árg.2001
Ekin 430.þús. Tekur 25 +1+1. Ásett
verð 6.millj. ath. skoðum skipti á minni
bíl Uppl. gefur Tyrfingur í síma 8981335

DODGE GRAND CARAVAN SPORT ÁRG.
2003, SJÁLFSK. 7 MANNA.,SKOÐAÐUR,
DRÁTTARBEISLI,ÁLFELGUR, V6 3,3 L.,
VERÐ 850 ÞÚS. SKIPTI Á ÓD. HUGSANL.
S.8958956.

2002 Audi A6 Avant Quattro 3.0l
bensín,sjálfskiptur með öllu,hundagrind
og sólargardína í afturglugga. Ekinn
102,000 km.S 840 7116

Vörubílar
Citroen Berlingo 2005 ekinn 150.000
km. Ný kúpling og tímareim Verð
430.000 Upplýsingar í 660-2110

Tilboð óskast í Yamaha Wildstar 1600
árgerð 2004 til sölu, ekið 21.000.
Afskaplega fallegt tvílitt hjól og vel
viðhaldið. Listaverð 1.190þ. Ekkert ákv.
Aðeins bein sala. Upplýsingar í síma
660 8000

Reiðhjól
Rafmagnsreiðhjól,
hobbystore.is

Óskum eftir að kaupa sendibíla og
smárútur. Gerum við bílana. Verð
0-400þ. S 779 2278 vantarbila@gmail.
com
Óska eftir Suzuki Jimmy árgerð 05 eða
yngri Helst 5 dyra Upplýsingar í síma
824 2356

HONDA CRF 250 R

Flottur krossari með twin pipes. Ásett
verð 490þ. Núna á 375þ. staðgreitt.
Uppl.í 8206830

www.

Kerrur

JEEP Grand cherokee laredo 4x4.
Árgerð 2005, ekinn 122 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Tilboð 1.490.000. allt að
75% lán mögulegt upplýsingar í síma
6957000 Rnr.205384.

Volvo ‘96 Ek.252Þ.Km V.200Þ eða
Tilboð S. 899-4457

sjá

Tilboð
135þ.m/vsk
Topplausnir
smiðjuvegi 40 s:517-7718 www.
topplausnir.is

Húsbílar

Jeppar

Sumartilboð: Brenderup
- 1205 S

Dodge Neon SRT -4, Turbo intercooler,
árg. 05. Ek. 61 þ. km. Sk. 12. lækkað
verð. Uppl. 892 8380
Til sölu Toyota Carina E. árg. ‘96. Ek.
256 þ. Nýskoðaður, V. 275.600 þ. S.
659 4403

Innanmál: 203x116x35cm - Burðargeta:
600kg - Dekk: 13” - Verð kr. 180.000
m/VSK - Lyfta.is - 421 4037 - www.
lyfta.is

Ford Excursion Limited 2004 diesel
6.0. 8 manna, e 178 þ km, eins og
nýr. Ný 37” BF-Goodridge, loftdemparar
að aftan. Tilboðsverð 4.490, skipti
möguleg. GSM 869-0055

ÓDÝR VEIÐIBÍLL

Isuzu truper árg’93, bensín, nýtt púströr
og ný löguð sjálfsskipting en vantar
skoðun. sími. 660 1050

Sendibílar
Vespur

Til sölu Golf árg. 98 í góðu lagi. V. 350
þ. S. 892 8672
Suzuki Grand Vitara XL7, 7 manna, árg.
‘03 ek. 105þús. Sk. ‘13 Vél 2,7 sjálfssk.
topplúga, leður og overdr. Góður og
fallegur bíll. Verð 1350þús. Uppl. s.
898 3206.

Til sölu Peugeot 307 2005 7 manna ek.
146þús. Vél 2000, sjálfsk, S. 824 8004

Rafmagnsvespur
traf fico
ónotaðar,svartar og hvítar. Verð nú:110
þús Gsm:867 4968

Staðlað útvarp í Ford Fiesta til sölu.
150.000 kr. Ford Fiesta 2000 árgerð
fylgir með. Þarfnast lagfæringar, ný
tímareim. Uppl. 696 1647

Mótorhjól

PT Cruiser árg 2001 ekinn 88þús
þarfnast lagfæringar verð 350þús
s:8925075

Verfærageymsla

Til sölu frábær yfirbyggð verfærageymslu
kerra fyrir iðnaðarmenn með hillum
skápum og skúffum V.200Þ. S.6601050.

Hjólhýsi

Volvo S60, árg. ‘04, ek. 116 þ. km.
dökkgrár. Tilboðsverð. 1.790 þ. Í góðu
ástandi. S. 662 1663 eða 772 0133.

Fiat Stilo 2004 1,6 beinsk, ek. 145þ,
vél ek. 85þ. Nýsk. 13. Ný tímareim. Vel
með farinn reyklaus bíll. Tilb. 400 þús.
stgr S: 698 9699

Til sölu plötusög. sicar sc 3200 Uppl
6127879

Merzedes E 320 CDI avangarde
dökkgrár Ek.176Þkm V. 4.9M stgr 3.9M
S. 662 1663 eða 772 0133.

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Daewoo Lanos árgerð ‘03 til sölu. ek.
121 þ. Þarfnast lagfæringar. Verðtilboð
S: 891 8655

Til sölu glæsilegt Suzuki Intruder árgerð
08 ekið 6800km, einn eigandi. Hjólið
er hlaðið aukabúnaði og er eins og
nýtt. Verð 1,4 milljónir. Uppl. í síma
899 3331

Honda Accord sport, ‘03 ek. 147 þús.
Sk. ‘13. Sjálfsk. Góður bíll sem fengið
hefur toppviðhald. Verð 1 millj stgr.
Subaru Legacy station ‘98 ek. 240 þús.
Sk ‘13, í topp standi. Uppl. 8680801.

Hjólhýsi með öllu
tilheyrandi - helgar eða
vikuleiga

Einnig heimagisting og bílaleiga.
Upplýsingar: Gistiheimilið Njarðvík.
Sími 421-6053 / 898-7467/6916407.
www.gistiheimilid.is

Til sölu Skoda Octavia árg. 08. Bensín,
beinsk. Uppl. í s. 847 7614

Til sölu Renault trafik.Stuttur - Háþekja.
skr 11/03. ekin 148þ Uppl 6127879

Til sölu Volo 850 sjálfsk árg ‘96, ekinn
ca 239km með leðuráklæði, 6 diska
spilara, dráttarkrók olf. Í toppstandi en
þarfnast lagfr á pústi. Verð 399þ Uppl. í
síma 8400501

Toyota Corolla’99, einn eigandi, nýr
rafgeymir, ársgamalt púst, skoðaður.
450.000 kr. Sigríður 8623903

0-250 þús.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.
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Til sölu

Sjálfskiptur sparigrís til
sölu, 220 þús!

Renault Twingo 1.2 árg ‘99, sjálfskiptur,
ekinn aðeins 120þús, ný skoðaður
2013, góðum dekkjum, eyðir rosalega
litlu bensíni ! Tilboðsverð aðeins
220þús, uppl í s:841 8955

TIL SÖLU Glæsilegur iveco rútubíll
19manna árg. 2005 ek. aðeins 114
þ. km. Skoðaður, hópferðarleyfi,
olíumiðstöð, loftkæling, hátalarakerfi.
Einhver vinna getur fylgt. Uppl. gefur
Albert s. 866 6684.

Yamaha XS650 árg ‘75. Gamall töffari.
Mikið endurnýjað. Flottur hljómur. Verð
850þ. S: 822 7331

Til sölu

Kawazaki KLX450R, árg 2008. ekið
um 1100 t. Verð 650 þús. Uppl. S.
861-0050

Sumarkot staðsett í þjórsárdal til sölu.
uppl í s. 899 5130 Björgvin

Hobby Landhaus 750 UML árg’07.
Staðsett á Laugarvatni. M/ aldinkerfi,
gasofn + 3 gashellur, ísskápur og 2
stórir rafgeymar. S. 892 2880

LAUGARDAGUR 30. júní 2012

Fellihýsi

Ægisvagn ‘03 til sölu. Með
geymslukassa, fortjaldi og yfirbreiðslu.
V. 480 þ. S. 861 7749.

Bátar

Flug

Pallhýsi

)MDOODKMµODGDJDU
Skemmtibátur til sölu

Til sölu glæsilegt Hobby Excelsior
540 UFE hjólhýsi, árgerð 08. Hlaðið
aukabúnaði, nánast ónotað, einn
eigandi. Verð 3,5milljónir. Uppl. í síma
899 3331

Til sölu Starcraft Roadstar pallhýsi á
amerískan bíl. Ískápur, gasmiðst.
gashella, sólarsella og markísa. Verð
1160 þús. Sími 895 0608

Til sölu skemmtibátur Marex 290,
Sun Cruiser 2001. Báturinn er í fínu
standi með öllum þægindum, gilt
haffærisskýrteini og tilbúinn til
notkunar. Góður vagn fylgir.Upplýsingar
í síma 660-2102

&8%($1$/2*
Til sölu Tanarg 912 Dreki tveggja
manna, mjög lítið notaður og er eins
og nýr. Upplýsingar í síma 896 5666
eða 820 4340
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Hjólbarðar

Vinnuvélar


Til sölu fellihýsi Coleman Cheyenne
árg. 2011. 10 fet með geymslukassa.
Markísa, sólarsella og heitt vatn.
Undirvagn galvinseraður. Mjög lítið
notað. Verð: 2.390.000 kr. Uppl. í síma:
663 4067
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Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

7LOER²NU

Notuð dekk - notuð dekk



Þú finnur úrval af notuðum fólksbílaog jeppadekkjum á góðu verði á www.
pitstop.is

Varahlutir

Coleman Basyd Fellihýsi til sölu, árg.
‘02. V. 1300þ. Eða tilboð. Uppl. í s.
895 3211.
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Til sölu Conway Countryman Fellihýsi.
árg ‘96. Léttur að draga og auðveldur
í uppsetningu. Með gaseldavél og
svefnpláss fyrir 4. Tilboð aðeins um
helgina 299þ Uppl. í síma 8400501

ܢOKMµO
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SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.
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Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Lítið notað, vel með farið og nýskoðað
Palomino Yerling 10 feta fellihýsi
árg. 2004 til sölu. Verð 970 þ. stgr.
Aukahlutir; markísa, svefntjöld, 2
gaskútar og rafmagsopnun. Engin
skipti. Uppl. í s. 892 8379

Til sölu skemmtibátur af gerðinni Skilsö
Arctic. Svefnpláss fyrir 4-6 í tveimur
káetum. Vél Volvo Penta V6 310, keyrð
500 tíma. Vel búinn siglingatækjum og
með íslenskt haffæri. Verð 23 milljónir.
Upplýsingar í síma 821 8428.

12 feta Coleman Bayside fellihýsi til
sölu. Þrjár útdraganlegar hliðar. Mjög
vel með farið og nýskoðað. Verð 950þ.
Uppl. Í síma 699 0363.

Óska eftir fellihýsi
til leigu !!!

Fellihýsi óskast til leigu 5 vikur frá 05.
júlí, reiðubúin að greiða allt að 200þús
fyrir gott eintak. Uppl. s. 899 7909

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.
Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99,
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99,
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00.
Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, Kaupi bíla
til niðurrifs. sími 661 5270.

Fleetwood Santa Fe
árg. 2007

Stórt fortjald, markísa, heitt vatn
C.D. tveir gaskútar, nýl.rafgeymir o.fl
Verð:1.890 þ. S: 896-3621

TILBOÐ SEM ALDREI
KEMU AFTUR

ÞJÓNUSTA

3 nýjir bátar allt að 50% afsl, uppl gefur
Eyvindur sími 774 2501

Hreingerningar

Tjaldvagnar

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Körfubíll til sölu. Volvo F614. árgerð
1986 Simon búnaður 18 metra
vinnuhæð. Einfaldur og áreiðanlegur
búnaður. Verð 3 mill. Áhugasamir sendi
uppl korfubilar@korfubilar.is

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18.
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

Lyftarar

TILBOÐ SEM KEMUR
ALDREI AFTUR

Upplýsingar í síma gefur Eyvindur
s.7742501

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Garðyrkja
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Til sölu lítið notaður Comanche
Compact tjaldvagn árgerð 2008.
Einstaklega léttur og meðfærilegur
með stóru fortjaldi. Verð 650 þúsund.
Uppl. í síma 695 7942 eða nhalldor@
gmail.com
Camplet concord árg. 01. Mjög vel með
farinn, ýmsir aukahlutir. V. 550 þ. Uppl.
í s. 777 9880

TILBOÐ SEM ALDREI
KEMUR AFTUR

Upplýsingar gefur Eyvindur í síma
7742501.

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

Til sölu harðpotna slöngubátur,
humber 5 m. án mótors. Verð 650 þ.
Uppl. í s. 662 6818.
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