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 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Vörustjóri Verkefnastjóri

Meðalstórt þjónustufyrirtæki óskar eftir 
vörustjóra (brand manager) fyrir þekkt vöru-
merki. Um er að ræða áhugavert tækifæri fyrir 
hugmyndaríkan og metnaðarfullan einstakling.

Höfum verið beðin um að leita að   
drífandi og fjölhæfum verkefnastjóra 
fyrir stórt framsækið fyrirtæki sem 
býður starfsmönnum góða aðstöðu.

Bandalag íslenskra skáta auglýsir eftir verkefnastjóra 
á sviði fjármála og reksturs  í fullt starf.

Starfsvið: 
 • Fjáraflanir og nýsköpun
 • Fjárhagsáætlanagerð
 • Stuðningur við rekstur skátafélaga
 • Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi
 • Lipurð í samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Reynsla af fyrirtækjarekstri og þekking á sölumennsku
 • Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á 
   frumkvæði, samskiptahæfni og skipuleg vinnubrögð
 • Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt hæfileika 
   til að tjá sig í ræðu og riti
 • Reynsla af skátastarfi eða öðru sjálfboðastarfi 
   er æskileg
 
 Nánari upplýsingar gefa Hermann Sigurðsson, 
 framkvæmdastjóri í síma 550 9800, hermann@skatar.is 
 Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2012

www.skatar.is

VILTU MÓTA FRAMTÍÐ 
MEÐ OKKUR?
SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR 
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. 

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

SSTTTTERK SSSSJJJÁÁÁLLLFFFFSSSMMMMMYYYYNNNND

HHHHEEEIILBRRRIIGGÐÐII

GGLEEEÐÐÐIII
VÍÐTTÆÆÆÆÆÆÆKKKK ÞEKKING

FÆRNI

ÁÁÁÁÁÁBBYYYYYYYRGGGGGGGÐÐÐÐÐ

VVVVIIIRRRRRKKKKKKNNNNNNIIIIII

VVVVVVÍÍÍÍÍÐÐÐÐÐÐÐSSSSSSÝÝÝÝÝÝNNNNNNNNIIIIIIII
LLLLLÝÝÝÝÝÐÐÐÐÐÐÐRRRRRRRÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐIIIIIIII

FFFFFJJJJJJJÖÖÖÖÖÖÖÖLLLLBBBBBBBBBRRRRREEEEEEEYYYYYYYYTTTTTTTTTTTTNNNNNNNNNI

SAAAMMMMÞÞÞÞÞÆÆÆÆÆÆÆTTTTTTTTTTTTIIIINNNNNNNGGGGGG

NNNNNNNÝÝÝÝÝÝÝBBBBBBBBRRRRRREEEEEYYYYYYTTTTTTNNNNNIII 

FFFFFFFAAAAAAGGGGGGGMMMMEEEENNNNNNNNNSSSSSKKKKKKAAAAA

FFFFFFFFOOOOORRRRYYYYSSSSTTTTTAAAAAA
HHHVVVVAAAAATTTNNNIIINNNGGG

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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.

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

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum með innkirtla- og 

efnaskiptalækningar sem undirgrein 
» Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla er mikilvæg
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum er mikilvæg
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum 
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2012.
» Upplýsingar veitir Vilhelmína Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri lyf-

lækningasviðs, vilhehar@landspitali.is, sími 8245498.
» 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
til Vilhelmínu Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra lyflækningasviðs, LSH, E7 
Fossvogi.

» 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.

Yfirlæknir innkirtla-  
og efnaskiptalækninga

Laust er til umsóknar starf yfirlæknis innkirtla- og efnaskiptalækninga 
á lyflækningasviði Landspítala. Yfirlæknirinn er bæði yfirlæknir 
sérgreinarinnar sem og göngudeildar sykursjúkra.

Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2012 eða eftir 
nánara samkomulagi, til 5 ára, sbr. 2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um heilbrigðis-
þjónustu nr. 40/2007.
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Við leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum 
einstaklingi í áhugavert ábyrgðarstarf 
vaktstjóra í afgreiðslu.
Viðkomandi þarf að hafa ánægju af 
samskiptum við fólk og vera áreiðanlegur.

100% starf í vaktavinnu.  

Þarf að geta hafið störf strax.

Lágmarksaldur 22 ár.  Reykleysi skilyrði.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  og mynd á

netfangið  hreyfing@hreyfing.is fyrir 9. ágúst.

ERT ÞÚ VAKTSTJÓRINN?

Rekstrarstjóri hjá
Jóa Fel - Hringbraut

Óskum eftir að ráð rekstrarstjóra til 
framtíðarstarfa í nýtt bakarí Jóa Fel 
við Hringbraut (JL húsið)
Viðkomandi þarf að sjá um vaktaskipun, starfsmanna-
ráðningar, innkaup og allan daglegan rekstur á bakaríinu.

Æskilegt að viðkomandi sé ekki yngri en 25 ára 
og hafi starfsreynslu úr bakaríi eða veitingastaði.
Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Vinsamlegast skilið inn umsóknum á joifel@joifel.is
eða hafið samband við Unni í síma 893-0076.

Holtagarðar - Smáralind - Kringlan - Garðabær - Hringbraut

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Umsjón með rekstri skrifstofu sérgreinarinnar
» Umsjón og frágangur sjúkraskráa og læknabréfa
» Upplýsingagjöf og samskipti við t.a.m. sjúklinga og starfsmenn
» Ýmis verkefni fyrir yfirlækni og sérfræðilækna sérgreinarinnar
» Aðstoð við skipulagningu kennslu og vísindastarfa á vegum

sérgreinarinnar
» Þátttaka og þróun í upplýsingatækni við ritun í rafræna sjúkraskrá

sviðsins
» Ýmis verkefni tengd klínískri skráningu og skjalastjórnun

Hæfnikröfur
» Löggiltur læknaritari með haldgóða reynslu af læknaritarastörfum
» Mjög góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli
» Góð tölvukunnátta, skipulögð, sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
» Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst 2012.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið sem fyrst eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veita Einar Stefán Björnsson, yfirlæknir, einarsb@landspitali.is, 

sími 543 6382 og Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi,
thoring@landspitali.is, sími 543 9106.

» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.

Skrifstofustjóri/læknaritari sér-
greinar í meltingarlækningum

Laust er til umsóknar starf skrifstofustjóra/læknaritara sérgreinar í 
meltingarlækningum.

Starfshlutfall er 100%, dagvinna. Æskilegt að viðkomandi getið hafið störf 
sem fyrst eða eftir samkomulagi.

Verkefnastjóri
Þjónustuskrifstofan Huggarður leitar eftir verkefnastjóra í fullt 
starf í þjónustu við fimm stéttarfélög og félagsmenn þeirra.

Starfssvið:
• Ráðgjöf vegna kjara- og réttindamála.
• Vinna við kjarasamninga og undirbúning þeirra.
• Umsjón með vefmálum skrifstofu og félaga.
• Umsjón með tengslaneti við markhópa, m.a. háskóla 
 og háskólanema.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð almenn tölvukunnátta og greiningarhæfni. 
• Geta til að mæta álagi.
• Vandvirkni, skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í störfum.

Starfið er afar fjölbreytt og umsækjandi þarf að geta tekist á við 
margvísleg verkefni og hafa ánægju af mannlegum samskiptum.

Huggarður er þjónustuskrifstofa sem rekin er af fimm  
stéttarfélögum háskólamanna:

Félagi íslenskra félagsvísindamanna
Fræðagarði
Kjarafélagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga
Stéttarfélagi bókasafns- og upplýsingafræðinga
Stéttarfélagi lögfræðinga

Sjá nánari upplýsingar um starfsemina á www.huggardur.is.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar ferilskrár og kynningarbréf.

Umsóknir sendist á netfangið: halldor@bhm.is eða til Huggarðs, 
Borgartúni 6, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 17.08.2012.
 
Upplýsingar um starfið eru ekki veittar í síma.

Viltu vinna með 
hressu fólki?

ISS óskar eftir starfsfólki á 
veitingasvið ISS.

Á veitingasviði ISS starfa um 
50 starfsmenn.

Við erum að leita að;
 

aðstoðar- og afgreiðslufólki í   
   eldhús og mötuneyti

umsækjandi þarf að vera 25   
   ára eða eldri og íslenskumælandi
 vinnuhlutfall 50%-100%, 

   vinnutími á bilinu kl. 8-17

Umsóknir og fyrirspurnir 
sendist á olof@iss.is, einnig er 
hægt að sækja um á www.iss.is

Framkvæmdastjóri Völsungs
Íþróttafélagið Völsungur á Húsavík auglýsir hér með stöðu fram–
kvæmdastjóra félagsins, með aðsetur á Húsavík. Leitað er að 
metnaðarfullum, jákvæðum og áhugasömum einstaklingi sem er 
tilbúinn að taka virkan þátt í starfsemi og þróun félagsins. Nánari 
upplýsingar um starfsemi félagsins má finna á heimasíðu þess, 
www.volsungur.is .

Starfssvið
• Umsjón með íþrótta- og æskulýðsstarfi félagsins.
• Koma að mótun stefnu félagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Áhugasamur um íþrótta- og æskulýðsstarf.
• Starfsreynsla með börnum og ungmennum
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Tölvu og bókhaldsfærni æskileg
• Samskiptafærni, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í mannlegum   
 samskiptum
• Skipulagshæfileikar, frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður

Upplýsingar um starfið veitir Guðrún Kristinsdóttir, formaður 
Völsungs í síma 895-3302 eða netfang volsungur@volsungur.is  
Umsóknir sendist á Völsungur Guðrún Kristinsdóttir Stóragarði 8 
640 Húsavík

Umsóknarfrestur er til 20 ágúst 2012

 Völsungur er á Húsavík sem einkennist af fjölbreyttu mannlífi
og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Skólinn er samrekinn grunn- og tónlistarskóli sem leggur 
áherslu á tónlist og tjáningu í skólastarfi. Í skólanum er lögð 
áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstak-
lingsmiðað nám og samvinnu.  Sveitarfélagið Strandabyggð er 
að hefja úttekt á kostum og göllum sameiningar grunn-, leik- og 
tónskóla í sveitarfélaginu. 

Starfssvið 
• Ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi skólans í  
 forföllum skólastjóra 
• Hefur í samráði við skólastjóra umsjón með starfsmanna- 
 málum s.s. ráðningum, vinnutilhögun, starfsþróun og fl. 
• Stuðlar að framþróun í skólastarfinu og öflugu samstarfi  
 innan skólasamfélagsins 
• Starfar samkvæmt lögum og reglugerðum grunnskóla, öðrum  
 lögum er við eiga, aðalnámskrá grunnskóla og stefnu skólans 
• Önnur þau verkefni sem skólastjóri felur aðstoðarskólastjóra  
 og eru innan starfssviðs hans ásamt því að sinna kennslu- 
 skyldu sinni sem eru 16 kennslustundir á viku 

Menntun og hæfni 
• Grunnskólakennaramenntun og önnur reynsla skv. lögum  
 nr. 87/2008, 12. gr. 
• Sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð à Góð hæfni í  
 samskiptum og sterk löngun til að ná árangri í starfi 
• Stjórnunar- og leiðtogahæfni 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launa- 
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Skilyrði er að skólastjóri verði búsettur innan sveitarfélagsins. 
Nánari upplýsingar veitir Hildur Guðjónsdóttir skólastjóri Grunn- 
og tónskólans á Hólmavík, hildur@holmavik.is s. 661-2010. 
Umsóknir ásamt ferilskrá og upplýsingar um umsagnaraðila skal 
senda í Grunn- og tónskólann á Hólmavík, Skólabraut 20-22, 
510 Hólmavík. Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2012. 

Auglýst er tímabundið starf aðstoðar-
skólastjóra Grunn- og tónskólans á 
Hólmavík til eins árs, frá 15. ágúst 
2012 - 31. júlí 2013.  

Við leitum að þjónum í fullt starf.

Við gerum kröfur um metnað og hressleika, samskipta-
hæfni og þjónustulund, heiðarleika og jákvætt viðhorf 
til lífsins.  
Umsóknir ásamt mynd sendist á fabrikkan@fabrikkan.is

Hamborgarafabrikkan

Vilt þú verða þjónn á 
Hamborgarafabrikkunni? 
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Hefur þú brennandi áhuga á 
heilsuvörum ?

Heilsuver óskar eftir að ráða starfsmann í heilsuvöruverslun 
að Suðurlandsbraut 22.

Reynsla af verslunarstörfum, mikil þjónustulund,  
þekking og brennandi áhugi á heilsuvörum, 
nærigarfræði og heilsusamlegu líferni er skilyrði. 

Fyrirspurnir sem og umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
sendar á netfangið alli@lyfjaver.is fyrir 11. ágúst .

AMS hefur það að meginmarkmiði að afla starfa fyrir 
fatlað fólk á almennum vinnumarkaði, sinna þjálfun í 
störf og eftirfylgni. 
Vinnustaður/starfsstöð:   
Vinnumálastofnun Kringlunni.

Hæfniskröfur:
• Hæfni í mannlegum samskiptum. Stundvísi,  
 heiðarleiki og kurteisi. 
• Geta sýnt frumkvæði og sjálfstæði í starfi sem og  
 hæfni til að vinna í teymi.
• Reynsla af störfum með fötluðu fólki er kostur.
• Vinnutími getur verið breytilegur.
• Skilyrði er að hafa bíl til umráða.
• Til að stuðla að jafnari kynjaskiptingu á vinnustað er 
 fremur óskað eftir karlmanni til starfa.  

Öllum umsóknum verði svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.
Launakjör skv. kjarasamningi.
Upphafsdagur ráðningar er samkomulag. 

Umsóknarfrestur er til 15.ágúst  2012.

Rafrænar umsóknir sendist til:
bryndis.theodorsdottir@vmst.is

Upplýsingar um starfið veitir:
Bryndís Theódórsdóttir verkefnisstjóri Atvinnu með 
stuðningi í síma 8601319.

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða 
ráðgjafa hjá Atvinnu með stuðningi 

(AMS) tímabundið  í 100%  
starfshlutfall.

MÚRBÚÐIN  LEITAR 
STARFSMANNA

Múrbúðin óskar eftir að ráða í eftirtalin 
störf.

  Sölumaður í verslun á Kletthálsi, 

leitað er að einstaklingi, 25 ára eða
eldri með reynslu af sölu gólfefna og 
hreinlætistækja. Samviskusemi, þjón- 

  Sölu- og afgreiðslumaður í 
verslun,.  Leitað er að einstaklingi, 
25 ára eða eldri, með reynslu af sölu-
störfum. Samviskusemi, þjónustulund,  
metnaður. Framtíðarstarf.

  

  Starfsmaður á kassa.

Samviskusemi, þjónustulund, metn-

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar 
á netfangið: baldur@murbudin.is. 

 

ustulund og metnaður. Framtíðarstarf.

Leitum að
starfsmanni til að afgreiða á kassa.

  Starfsmaður í Grófvörudeild.
Leitum að sölu- og afgreiðslumanni.
Þekking á timbri og plötum nauðsyn-
leg.

aður.

Óskar eftir áhugasömum og skap-
andi grunnskólakennurum til starfa

Við leitum eftir kennurum sem hafa áhuga á þróunarstarfi, 
fjölbreyttum kennsluháttum og síðast en ekki síst vilja verða 
hluti af mannlífsflóru norðlensks sjávarþorps. 
Við leitum að umsjónarkennara í teymi 5. – 7. árgangs og 
stærðfræði og raungreinakennara á unglingastig. 

Nemendur skólans koma frá Þórshöfn og nærsveitum og eru 
um 80 talsins í 1. – 10. árgangi. Á Þórshöfn búa um 400 manns 
og á staðnum er ágæt verslun, veitingahús og söluskáli. Sund-
laugin og íþróttahúsið okkar eru sérlega glæsileg og landslag 
og aðstæður allar,  bjóða upp á fjölbreytt útivistartækifæri. 
Góðar samgöngu eru til Þórshafnar, t.d. daglegt flug alla virka 
daga.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Ingveldur Eiriksdóttir  
í síma 852 – 6264. Umsóknir skal senda á netfangið  
ingveldur@thorshafnarskoli.is, fyrir 15. ágúst 2012.

Grunnskólinn á Þórshöfn 

Starfsmaður í mötuneyti
Aðföng óskar eftir aðstoðarmanni í mötuneyti. 
Vinnutími er frá 10-14 virka dag og annan hvern  
laugardag frá 8-13. Starfið felst m.a. í aðstoð við 
eldamennsku, frágangi og þrifum. Reiknað er 
með að störf hefjist um miðjan ágúst. 
Hægt er að fylla út umsókn á heimasíðu  
Aðfanga, www.adfong.is eða senda með  
tölvupósti til heida@adfong.is.

Starfsmaður óskast í hluta- eða
fullt starf á skammtímavistun fyrir

fötluð ungmenni í Hafnarfirði.
Um framtíðarstarf í vaktavinnu er að ræða.

Starfssvið
• Aðstoða þjónustunotendur við athafnir daglegs lífs með tilliti  
 til fötlunar hvers og eins
• Efla félaghæfni þjónustunotenda og stuðla að þátttöku
 í tómstundum
• Hvetja þjónustunotendur til útivistar og hreyfingar
• Undirbúningur fyrir sjálfstæða búsetu
• Almenn heimilisstörf

Menntunar og hæfniskröfur
• Reynsla af starfi með fötluðum er kostur
• Háskólamenntun á sviði fötlunarfræða eða sambærilegt
 nám er æskilegt en ekki nauðsynlegt
• Góðir samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Metnaður til að ná árangri í starfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags
Hafnarfjarðar og launanefndar sveitarfélaga.

Upplýsingar um starfið gefur Eydís Hulda Jóhannesdóttir 
forstöðumaður í síma 565-2545 / 664-5799.

Umsóknum skal skila rafrænt ásamt ferilskrá á netfangið
eydisj@hafnarfjordur.is fyrir 20. ágúst 2012. 

Öllum umsóknum verður svarað.

Laus störf
Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir fyrir 

skólaárið 2012-2013:

Grunnskólakennari  
óskast vegna forfalla (tímabundin ráðning). 

Upplýsingar veitir: Guðlaug Sturlaugsdóttir skólastjóri, 
gustur@grunnskoli.is Sími: 595 9200 

Stuðningsfulltrúar og skólaliðar 
Upplýsingar veita: Helga Kristín Gunnarsdóttir aðstoðar-
skólastjóri, 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 Valhúsa-
skóla fyrir nemendur í 7. -10. bekk. Í Skólaskjóli eru um 
100 nemendur. www.grunnskoli.is 
Umsóknarfrestur er til 9. ágúst 2012. 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

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.

» 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 aðstoðardeildarstjóra eru

falin

» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Starfsreynsla
» Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni

» Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst 2012.
» Upplýsingar veita Ingibjörg Tómasdóttir, deildarstjóri, netfang

iingibjo@landspitali.is, sími 543 9533 / 824 5769 og Þórdís Ágústa 
Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang thoring@landspitali.is,
sími 543 9106 / 824 5480.

» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.

Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar 
– Öldrunardeild L-2 Landakoti

Starf aðstoðardeildarstjóra á öldrunardeild L2 er laust til umsóknar. Á 
deildinni eru 18 rúm fyrir sjúklinga sem hafa gilt vistunarmat og eru að
bíða eftir vist á hjúkrunarheimili.

Um er að ræða 90-100% starf frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi til tveggja ára með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Starfsmann vantar í fiskeldi
Fiskeldisfyrirtæki í næsta nágrenni við Húsavík vantar 
starfsmann. Menntun eða starfsreynsla í fiskeldi kostur 
en ekki skilyrði. Upplýsingar í síma 893-9995,  
umsóknir sendist í netfangið nordurlax@tpostur.is.
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Grunnskólakennari óskast
Vegna forfalla óskar Grunnskólinn í Sandgerði eftir grunnskóla-
kennara til starfa skólaárið 2012-2013. Um er að ræða kennslu 
í heimilisfræði, dönsku og sérkennslu auk almennrar kennslu 
að hluta. Einnig óskar skólinn eftir grunnskólakennurum til að 
sinna forföllum. Upplýsingar veita Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, 
skólastjóri í síma 899-7496 og fanney@sandgerdi.is, og  
Elín Yngvadóttir, aðstoðarskólastjóri í síma 698-6136 og  
eliny@sandgerdi.is .

Nánar um skólann á www.sandgerdisskoli.is

Heildsalan Yggdrasill óskar eftir að ráða 
starfsmann á lager 

Vinnutími er alla virka daga frá kl. 7:30 til 15:30 eða eftir nánara 
samkomulagi.
Starfssvið: tiltekt pantana, almenni lagerstörf.  
Hæfniskröfur: Reynsla af lagerstörfum kostur, almenn tölvu-
kunnátta, ensku og þýsku kunnátta kostur, heiðarleiki, dugnaður 
og stundvísi skilyrði.

Þarf að gera hafið störf sem fyrst.  Umsóknarfrestur er til og 
með 9. ágúst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Karen Jónsdóttir í síma 
8604060. Umsóknir sendist á karen@yggdrasill.is 

Yggdrasill er leiðandi heildsala í innflutningi og dreifingu á  
lífrænum vörum.  

Starfsmenn óskast 
Löður  auglýsir eftir starfsmönnum Í þvotta- og bónstöð fyrir-
tækisins á Fiskislóð og Bæjarlind.  Hluti af starfinu er samskipti 
við viðskiptavini og er því nauðsynlegt að viðkomandi tali góða 
íslensku,  sé jákvæður, þjónustulundaður og sjálfstæður í vinnu-
brögðum 
Leitað er eftir starfsmanni sem er eldri en 25 ára og er tilbúin/n 
að vinna talsverða yfirvinnu.
Hvetjum konur jafnt sem karla að sækja um starfið.

Áhugasamir sendi inn umsókn á 
www.lodur.is/is/fyrirtaekid/atvinnuumsokn

Contact: Erland Borgen, Partner Jobconnect   |   e-mail: erland@jobconnect.no   |    www.jobconnect.no

MECHANICAL ENGINEERS, ELECTRO ENGINEERS, 
PROGRAMMERS/SOFTWARE DEVELOPERS
Jobconnect is a Norwegian staffing and recruiting agency. We are successfully recruiting qualified personnel from 
abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international companies. We are now searching on 
behalf of:

National Oilwell Varco Norway AS, a worldwide leader in the design, manufacture and sale of comprehensive systems and 
components used in oil and gas drilling and production. The National Oilwell Varco Norway AS headquarter is in Kristiansand, 
with branch offices in Stavanger, Molde, Asker and Arendal and subdivisions in Tønsberg and Trondheim. www.nov.com

 GENERAL QUALIFICATIONS AND SKILLS:
We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at the same 
time contribute to positive teamwork. Applicants should have a background as engineers (BSc. or 
MSc.). It is also important with good communication skills in English.

 ONE OR MORE OF THE FOLLOWING POINTS IS A PLUS:
Work experience from oil-related or other relevant technical fields.
Experience and knowledge of hydraulic systems, steering systems, integrated control systems, 
drilling related equipment or systems for offshore drilling rigs.

 WE CAN OFFER:
Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for 
professional development and competitive conditions.

Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person below. 
Applications without transcripts of grades will not be considered. 


