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Umsjón með starfinu hefur Kristján Geir Mathiesen, 

deildarstjóri Rekstrarlausna, kristjan.geir.mathiesen@nyherji.is. 

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn skal fyllt út á vef Nýherja, 

www.nyherji.is. Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst nk. 
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Nýherji óskar eftir að ráða kraftmikinn og 

heilsteyptan einstakling sem vill verða hluti af 

öflugu teymi úrvals sérfræðinga. 

Rekstrarlausnir Nýherja byggja á langri hefð í þjónustu við öflugustu tölvukerfi landsins. Þar sem hraði, 

öryggi og áreiðanleiki skipta sköpum. Lögð er rík áhersla á trausta þjónustu og vönduð vinnubrögð.
 

Starfið felur í sér þjónustu tölvukerfa, s.s. uppsetningar, breytingar, viðhald, rekstur vefgátta og 

öryggislausna. Einnig er tekist á við þróun lausna og endurbætur. 

Sérfræðingur í hugbúnaðarlausnum

Hæfniskröfur:

Háskólagráða á sviði verkfræði eða tölvunarfræði er kostur 

Reynsla eða þekking á IBM hugbúnaði 

Reynsla og/eða þekking á veflausnum æskileg 

Nýherji hf. er samstæða framsækinna 

þekkingarfyrirtækja í upplýsingatækni 

með 550 starfsmenn á Íslandi, 

í Danmörku og Svíþjóð. 

UNO er líflegur ítalskur veitingastaður 
 við Ingólfstorg, í hjarta borgarinnar.

Matreiðslumaður
Viljum bæta við öflugum matreiðslumanni í eldhúsið

hjá UNO. Hafið samband við Gumma í síma 891 8465
eða Kjartan í síma 663 4392.

 
Einnig vantar þjóna í vetur, sem búa yfir söluhæfi-

leikum og hafa gaman af  því að gleðja aðra.
Sendið ferilskrá á uno@uno.is

í Vin, athvarf Rauða krossins fyrir fólk með 
geðraskanir, Hverfisgötu 47, Reykjavík.

Starfið er krefjandi en um leið gefandi. Um er að ræða 
fullt stöðugildi. Vinnutími er frá 9 – 16 virka daga. 
Markmiðið með starfsemi Vinjar er að rjúfa félagslega 
einangrun, auka virkni og lífsgæði gesta. Karlmenn eru 
sérstaklega  
hvattir til að sækja um. Ekki er krafist sérstakrar  
menntunar en áhugi á skák og matreiðslu er æskilegur. 

Eiginleikar sem starfsmaður þarf að hafa: 
• Samskiptahæfni og reynsla af því að vinna með fólki 
• Áreiðanleiki, áhugi og jákvæðni 
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórdís Rúnars- 
dóttir í síma 862 4889. Umsókn ásamt ferilsskrá  
sendist á thordis.runarsdottir@redcross.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst nk. 

Um Vin: http://raudikrossinn.is/vin 

Leiðbeinandi óskast 



Landsvirkjun starfar eftir jafnréttisáætlun og 
leggur áherslu á að gæta fyllsta jafnréttis milli 
kvenna og karla. Mannauðsstefna fyrirtækisins 
byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og 
virðingu. 

Landsvirkjun leitar  
að öflugu fólki

Sótt er um störfin á vef Capacent.  
Nánari upplýsingar veita Hilmar G. Hjaltason 
(hilmar.g.hjaltason@capacent.is) og Jóna Björk  
Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is).  
Umsóknarfrestur er til 20. ágúst nk. 

FORSTÖÐUMAÐUR REKSTRARÞRÓUNAR

Forstöðumaður rekstrarþróunar heyrir beint undir 
framkvæmdastjóra fjármálasviðs. Um nýja stöðu er að 
ræða og ber viðkomandi ábyrgð á fjárhagslegu aðhaldi 
og eftirliti Landsvirkjunar. 

Helstu verkefni:

 
 virkjunarkosta

SÉRFRÆÐINGUR Í FJÁRMÁLAGREININGU

forstöðumann fjármáladeildar. Viðkomandi verður 
hluti af samhentum hópi sem sér um greiningar innan 
fjármálasviðs.

Helstu verkefni:

 
 styðja við stefnu fjármálasviðs (e. KPI)

SÖLUSTJÓRI

Sölustjóri á markaðs- og viðskiptaþróunarsviði 
heyrir undir forstöðumann sölu og viðskiptaþróunar. 

Helstu verkefni:

 
 söluaðila og viðskiptavina Landsvirkjunar



Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Reykjavíkurborg óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í fjármála- og rekstrarþjónustu skóla- og frístundasviðs.

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum
eiga að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Helstu verkefni deildarstjóra fjármála- og rekstrarþjónustu skóla og frístundasviðs:
• Áætlanagerð
• Uppgjör og frávikagreining
• Þróun á lykiltalnagreiningu
• Eftirfylgni til að tryggja að útgjöld séu innan fjárheimilda
• Ýmsar greiningar og útreikningar
• Fjárhagslegt eftirlit
• Svörun fyrirspurna
Auk þess kemur deildarstjóri að öðrum verkefnum fjármála- og rekstrarþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða í viðskiptafræði með áherslu á fjármál eða endurskoðun
• Framhaldsmenntun á háskólastigi í viðskiptum æskileg
• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum æskileg
• Reynsla af vinnu við uppgjör og áætlanagerð
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
• Lipurð í samskiptum ásamt færni til að leiða hóp
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

DEILDARSTJÓRI
FJÁRMÁLA- OG REKSTRARÞJÓNUSTU

Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður 
með hátt í átta þúsund starfsmenn. Verkefnin eru fjölbreytt og 
snerta daglegt líf borgarbúa með margvíslegum hætti.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við stéttarfélög starfsmanna. 
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf deildarstjóra í fjármála- og rekstrarþjónustu laust til umsóknar. Næsti yfirmaður deildarstjóra er fjármálastjóri sviðsins. 
Deildarstjóri er jafnframt staðgengill fjármálastjóra. Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og starfsemi 
Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar og skólahljómsveita. Jafnframt greiðir sviðið framlög til sjálfstætt starfandi dagforeldra, leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla og 
hefur eftirlit með starfsemi þeirra. Skóla- og frístundasvið þjónustar yfir 20 þúsund börn og fjölskyldur þeirra. Útgjöld sviðsins eru tæpir 35 milljarðar kr. á ári.
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Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

VIÐSKIPTATENGILL

Capacent

Rannsóknarsvið Capacent leitar að öfl ugum viðskiptatengli með metnað til að veita 
viðskiptavinum okkar framúrskarandi þjónustu.
 
Starfi ð felst í samskiptum við núverandi viðskiptavini og öfl un nýrra, greiningu á 
þörfum viðskiptavina fyrir upplýsingar, hönnun rannsókna og kynningu og túlkun 
niðurstaðna fyrir viðskiptavinum.

Þú þarft að hafa þekkingu á rannsóknum, vera með háskólagráðu og reynslu
sem nýtist í starfi  ásamt góðri færni í mannlegum samskiptum. 

Einnig þarftu að:
• Eiga gott með að vinna bæði sjálfstætt og með öðrum 
• Eiga auðvelt með að tala fyrir framan hóp
• Búa yfi r miklu frumkvæði
• Vera metnaðarfull(ur)
• Geta unnið undir álagi

Umsjón með starfi nu hafa Gunnar Haugen (gunnar.haugen@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi ð.

Rannsóknir Capacent eru m.a. á sviði markaðs-, ímyndar-, þjónustu-, starfsmanna- og 
kjaramála. Capacent er í eigu starfsmanna og býður upp á þjónustu á sviði rannsókna, 
ráðgjafar og ráðninga. Capacent er eitt af stærstu þekkingarfyrirtækjum landsins og 
þar starfa metnaðarfullir starfsmenn með víðtæka menntun og þekkingu.

Langar þig að vinna hjá einu stærsta þekkingarfyrirtæki landsins?

  



Snillingar óskast
Vegna nýrra og spennandi tækifæra, bæði í vöruþróun og verkefnum fyrir alþjóðlega viðskiptavini, þurfum 
við að bæta við okkur öflugum hugbúnaðarsérfræðingum með fjölbreyttan bakgrunn og reynslu. 
Starfsumhverfið er mjög áhugavert, verkefnin krefjandi og viðskiptavinirnir spennandi.

Spennandi störf við hönnun og þróun á stöðluðum, alþjóðlegum hugbúnaði 
í öflugu og kröfuhörðu þróunarteymi með góðan starfsanda. 

Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærileg menntun
· Haldgóð reynsla af þróun hugbúnaðarkerfa
· Metnaður, öguð vinnubrögð og góð samstarfshæfni

Sérfræðingar 
í hugbúnaðarþróun

Hugbúnaðarprófanir

Tæknileg sérfræðiráðgjöf

Tækifæri til að byggja upp öflugt umhverfi fyrir prófanir á lausnum 
fyrir kröfuharða alþjóðlega viðskiptavini. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur

· Haldgóð reynsla af prófunum
· Háskólamenntun á sviði upplýsingatækni æskileg
· Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Fjölbreytt tækifæri í þjónustu og ráðgjöf á sviði DNS, DHCP og IP-stjórnun.  
Við þjónum alþjóðlegum stórfyrirtækjum á okkar fagsviði.  

Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærileg menntun
· Haldgóð reynsla af þjónustu hugbúnaðarkerfa og netkerfum
· Góð enskukunnátta er nauðsynleg

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

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál 
og þeim svarað.

Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is. Umsókn um störfin 
þarf að fylgja starfsferilskrá.

Menn og mýs er rótgróið hugbúnaðarfyrirtæki, 
stofnað árið 1990.  Menn og mýs þróar staðlaðar 
hugbúnaðarlausnir fyrir alþjóðlegan markað.  
Fyrirtækið sérhæfir sig í þróun og sölu 
hugbúnaðarlausna fyrir IP address management 
í Microsoft og Linux netumhverfum.   

Viðskiptavinir okkar eru alþjóðleg stórfyrirtæki sem 
þurfa heildstæða lausn við stjórnun og eftirlit á DNS, 
DHCP og IP-skilgreiningum. Verkefni fyrir Microsoft, 
Intel, Xerox, HP, Shell, IMF, Sprint, Nestlé, Unilever, 
Monsanto, Bosch, T-Mobile og VMWare eru meðal 
viðfangsefna okkar. 

PIPA
R\TBW
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Við leitum að leiðtoga sem hefur brennandi áhuga á að vinna að gæðamálum með það að leiðarljósi að einfalda og bæta 
ferla. Framundan er áframhaldandi uppbygging gæðakerfis í samræmi við Solvency II tilskipunina og ISO 27001 staðalinn. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af því að beita skipulegri verkefnastjórnun til að ná tökum á flóknum viðfangsefnum og búa yfir 
miklum  hæfileikum til að leiða fólki fyrir sjónir mikilvægi þess að vinna að umbótum.

FAGLEGUR OG 
KRAFTMIKILL LEIÐTOGI
Deildarstjóri gæðamála

Vátryggingafélag Íslands hf.  |  Ármúla 3  |  108 Reykjavík  |  Sími 560 5000  |  vis.is

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 43 þjónustu skrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og viðskiptavina 
lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að 
veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.

Hæfniskröfur:

 
Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst nk. og skulu umsækjendur sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
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Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @  w

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrim
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boð
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.

1 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

msdottir@actavis.is
ði fyrir 19. ágúst nk.

   
Tæknideild er hluti af starfsemi Actavis hf. og sér um viðhald 

og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu 
fyrirtækisins, sem staðsett er í Hafnarfirði. Unnið er eftir skriflegum 

leiðbeiningum og öll viðhaldsvinna er skráð í þjónustuskýrslur/viðhaldsforrit.  
Um er að ræða vaktavinnu á tvískiptum vöktum, auk bakvakta. 

 
Helstu verkefni:

 
       og gæðasviðs

 
 
Við leitum að einstaklingi

 
 

hvað varðar upplýsingatæknimál deildarinnar.  Jafnframt felst í starfinu að hafa 
umsjón með og innleiða innri eftirlitsþætti í ferlum tengdum verkefnum deildarinnar. 

 

Helstu verkefni:

 
        Íslandi og á alþjóðavettvangi, að uppbyggingu á upplýsingakerfum félagsins

 
 

Við leitum að einstaklingi

 
      upplýsingatæknikerfum eða sambærilega menntun sem nýtist í starfi

ábyrgð á gerð lyfjaupplýsinga þegar verið er að sækja um markaðsleyfi fyrir lyf á alþjóðavísu sem og viðhald á 
lyfjaupplýsingum eftir veitingu markaðsleyfa. Til lyfjaupplýsinga telst samantekt um eiginleika viðkomandi lyfs, áletrun 

umbúða og upplýsingar í fylgiseðli sem ætlaður er notendum lyfsins. 

Helstu verkefni:

 
         hvað varðar lyfjaupplýsingar

Við leitum að einstaklingum

 
      heilbrigðis-/lífvísindum

 
      er kostur

 

Starfsmaður 
í pökkunardeild   

Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör 

leiðbeiningum og fylgja verkferlum. Unnið er á þrískiptum átta tíma vöktum sem skiptast í 
dag-, kvöld- og næturvaktir og hver starfsmaður vinnur fjórðu hverju helgi og þá er unnið á tólf 

tíma vöktum.

Við leitum að einstaklingum

 
        sem nýtist

 
        sér nákvæm vinnubrögð 

 
       og fylgt reglum 

 
       vaktavinnu 

d

ctavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og 
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.

g y j y

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

 fjölskylduvænt starfsumhverfi

góðan starfsanda

gott mötuneyti

fræðslu og þjálfun

iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  
          sem sinna heilsuvernd starfsmanna

 árlegan styrk til íþróttaiðkunar  
          auk fræðslustyrks

 öflugt starfsmannafélag

s.   

Ac
ö

Fleiri  
laus störf á 

www.actavis.is

Labelling Manager/ 
Labelling Scientist

Verkefnastjóri á sviði  
upplýsingatækni og innra eftirlits

Starfsmaður í tæknideild
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Virðing
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VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Helstu verkefni hagfræðings verða: 
 Verkefnastjórn hjá LÍV.
 Að fylgjast með framvindu efnahagsmála og vera samninganefndum LÍV og VR til 
 ráðgjafar í þeim efnum.
 Almennar greiningar m.a. á vinnumarkaði og álitamálum tengdum kjarasamningum.
 Almenn tölfræðigreining, hagkvæmniútreikningar og önnur sérverkefni.

Hæfniskröfur:
 Áskilið er a.m.k. BS-próf í hagfræði eða sambærileg menntun.
 Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund.
 Umsækjandi þarf að hafa gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku og ensku, 
 og hæfileika til að setja fram fræðileg efni á skýran hátt.
 Sveigjanleiki og færni til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð.
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til 
serfraedingur@vr.is fyrir  22. ágúst 2012.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til 
hagfraedingur@vr.is fyrir  22. ágúst 2012.

VR auglýsir tvær lausar
stöður sérfræðinga:
Hagfræðingur hjá Landssambandi íslenzkra 
verslunarmanna (LÍV) og á Þróunarsviði VR.

Helstu verkefni sérfræðings verða: 
 Verkefnastjórn á vettvangi starfsmenntasjóða.
 Frumkvæði að þróun starfsmenntunar/fagmenntunar fyrir verslunar- 
 og þjónustugreinar.
 Samskipti við stofnanir á sviði endur- og símenntunar.
 Almenn greiningarvinna, kynningarmál  og hagsmunagæsla. 

Hæfniskröfur:
 Háskólapróf og/eða starfsreynsla á sviði starfsmenntamála.
 Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund.
 Sveigjanleiki og færni til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð.
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.

Sérfræðingur hjá Landssambandi íslenzkra 
verzlunarmanna (LÍV) og á Þróunarsviði VR.

ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til 
umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2012.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  Security Guard. The closing date for this postion is 
August 24, 2012. Application forms and further information can 
be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov

Erum við að leita að þér? 
Við leitum að konu... 
• með brennandi áhuga á tísku, fólki og fatnaði
• með ríka þjónustulund
• þægilega og góða nærveru
• sem er jákvæð og drífandi
• samviskusöm og stundvís
• sem getur hafið störf sem fyrst

Hver erum við:
Verslunin TUZZI er kvenfataverslun í Kringlunni sem býður upp á vandaðan 
þýskan og danskan kvenfatnað í stærðum 34-46. TUZZI er sennilega hvað 
þekktust fyrir að vera með frábærar buxur í góðum sniðum, flotta kjóla og 
vandaða leðurskó.  Hjá okkur er lítil starfsmannavelta og góður starfsandi.  Við 
leggjum mikið upp úr persónulegri og einlægri þjónstu við viðskiptavini okkar.

Ef þetta vekur áhuga þinn þá skaltu senda okkur atvinnuumsókn 
á tuzzi@tuzzi.is gott væri að fá ferilskrá með mynd. 

Nánari upplýsingar veitir Ása Björk Antoníusdóttir í sama netfangi. 

Starfsmaður óskast í skólasel Gerðaskóla
Starfsmaður óskast í hlutastarf í skólasel Gerðaskóla skólaárið 
2012-2013.
Um er að ræða gæslustarf með yngri nemendum skólans frá lokum 
skóladags til um kl. 16:00.
Óskað er eftir jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn í krefjandi og 
jafnframt gefandi starf með börnum.
Upplýsingar gefa skólastjórnendur í síma 422-7020.
Umsóknir skulu berast til skólastjóra í síðasta lagi 13. ágúst.
Senda má umsókn rafrænt í netfangið: skarphedinn@gerdaskoli.is

Hjá Te og kaffi starfar fjöldinn allur af hressu 
og skemmtilegu fólki og nú vantar að bæta 
í þann góða hóp. Við leitum að duglegum og 
áhugasömum einstaklingum til að takast á við spen-
nandi verkefni með okkur á kaffihúsum okkar.

Starfslýsing:
• Almenn störf á kaffihúsum

Hæfniskröfur:
• Eldri en 22 ára
• Einungis fullt starf í boði, ekki hlutastarf

Umsóknir sendist á atvinna@teogkaffi.is

Starfsmaður í gestamóttöku
101 Hótel auglýsir eftir starfsmanni í gestamóttöku hótelsins

Unnið er á 2-2-3 vöktum allt árið um 
kring(8:00-20:00).

Helstu verkefni
• Móttöku gesta og önnur verkefni sem 
 tilheyra móttöku hótelsins

Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku
• Reynsla af Navision
• Góð tölvukunnátta
• Íslenska/enska skilyrði, önnur 
 tungumálakunnátta kostur
• Snyrtimennska og stundvísi
• Sveigjanleiki í starfi
• Reyklaus

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á 
job@101hotel.is merkt „101 Hótel Gestamóttaka“

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2012

Vaktstjóri í veitingasal
101 Hótel auglýsir eftir einstaklingi með reynslu af  
þjónustustörfum og verkstjórn til að sinna starfi vakstjóra  
í veitingasal hótelsins.

Unnið er á 2-2-3 vöktum.  
Aldurstakmark 25 ára.

Vinsamlegast sendið umsóknir með ferilskrá á 
job@101hotel.is. 

Umsóknarfrestur er til 19. ágúst 2012
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Höfðabakka 9
110 Reykjavík

Sími: +354 550 9600
Fax: +354 550 9601

Creditinfo 
www.creditinfo.is

Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í miðlun fjárhags- og viðskiptaupplýsinga og veitir einnig fjölbreytta fjölmiðlaþjónustu. 

Sölumaður markhópalista
Creditinfo leitar að öflugum og drífandi starfskrafti 
til að leiða sölu á markhópalistum fyrirtækisins. 

Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf við gerð markhópalista. Unnið er 
með viðskiptavinum fyrirtækisins við að skilgreina og útbúa rafræna 
útsendingarlista til álitlegra markhópa til þess að tryggja megi betri árangur í 
beinni markaðssókn.

Starfsmaðurinn aðstoðar viðskiptavini við greiningu viðskiptasafns með það 
að markmiði að hámarka árangur í sölu- og markaðsstarfi. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
  Menntun sem nýtist í starfi
  Vilji og hæfni til að ná árangri
  Reynsla af sölu og ráðgjöf 
  Þekking á íslenskum fyrirtækjamarkaði
  Samskiptahæfileikar, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum
  Gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri tölvuþekkingu

Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst. Upplýsingar um starfið veitir Snorri 
Jónsson starfsmannastjóri, snorri@creditinfo.is eða í síma 550 9600. Umsóknir 
ásamt ferilskrá skal senda á atvinna@creditinfo.is merkt „Sölumaður“.

Staða sálfræðings
Laus er staða sálfræðings (85%) við sérfræði-
þjónustu skóla á Akranesi frá 1. september n.k.. 

Um er að ræða afleysingastöðu til eins árs. Umsækj-
endur skulu hafa leyfi til að starfa sem sálfræðingar 
sbr. lög nr. 70/1976. Til greina kemur að gera verktaka-
samning við sálfræðistofu. 

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst. 

Laun skv. kjarasamningi SÍ og Sambands ísl. sveitarfé-
laga. 

Nánari upplýsingar gefur framkvæmdastjóri  
Fjölskyldustofu í síma 433 1000,  
netfang: helga.gunnarsdottir@akranes.is. 

Umsóknir skulu sendar til Akraneskaupstaðar, Stillholti 
16-18, 300 Akranes. 

Einnig er hægt að sækja um rafrænt á heimasíðu 
Akraneskaupstaðar  www.akranes.is. 

Tannlæknastofa Hafnarfirði
Auglýsir eftir starfskrafti í 100 % starf. Ath. að einungis 
vanur starfsmaður kemur til greina. Umsóknir með 
ferilskrá má senda á tannlaeknir@simnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2012.

Spennandi tækifæri fyrir reyndan sérfræðing í innkaupum

Starfsmaður Alcoa Fjarðaáls, Hinrik Þór Oliversson, ásamt konu 
sinni Bryndísi og dóttur þeirra Hugrúnu Elfu í Eskifjarðarsundlaug.



 

Hefur þú

 ástríðu fyrir

upplýsingatækni?
Vegna góðrar verkefnastöðu og �ölgunar viðskiptavina leitum við að starfsfólki. Ef þú 
vilt starfa á líflegum vinnustað við hlið fagfólks í fremstu röð, þá erum við að leita að þér.

Veflausnir - forritarar
Hér erum við að tala um snillinga í vefmálum til 
að vinna við forritun og uppsetningu ve�a. 
Áhugi, þekking og reynsla af vefforritun skilyrði. 
Go� vald á .NET, CSS, HTML, XML, Javascript og 
jQuery er mikill kostur.

ÓPUSallt - hugbúnaðarsérfræðingur
Við leitum e�ir liðstyrk í öflugan hóp sérfræðinga 
í ÓPUSallt viðskiptalausnum. Starfið felst í 
þróun, forritun, ráðgjöf og innleiðingu á ÓPUS-
allt. Gerð er krafa um háskólapróf og go� vald á 
.NET. Þekking á MS SQL er kostur.

Sérlausnir - forritarar
Við leitum að forriturum á sviði sérlausna. Um 
er að ræða spennandi verkefni í �ölbrey�u og 
kre�andi tækniumhverfi. Gerð er krafa um 
háskólapróf og reynslu af hugbúnaðargerð í .NET 
umhverfi. 

Veflausnir - verkefnastjóri
Verkefnastjóri stýrir stærri og minni verkefnum, 
þarfagreiningu, öflun verkefna, almennri ráðgjöf 
og þjónustu. Við leitum að aðila með háskólapróf. 
Reynsla af vefverkefnum, sérhæfing á sviði 
verkefnastjórnunar og reynsla af Agile aðferðum 
er kostur.

Ráðgjafar - viðskiptaferlar/skjalastjórnun
Okkur vantar reynslubolta eða fólk með brenn-
andi áhuga á að sinna ráðgjöf til viðskiptavina.
Ráðgjöfin felst einkum í þarfagreiningu og 
útfærslu ferlamiðaðra kerfa í tengslum við 
vinnslu og meðhöndlun skjala. Gerð er krafa um 
háskólapróf og reynslu á sviði upplýsingatækni. 
Reynsla af Agile aðferðum er mikill kostur. 

Samþæ�ing - sérfræðingur
Á sviði samþæ�ingar vinnum við með �ölbrey�a 
flóru af verkfærum, meðal annars webMethods, 
Tibco og Microso�. Við leitum að öflugum aðila 
til að vinna við hönnun og útfærslu verkefna 
fyrir okkar stærstu viðskiptavini. Gerð er krafa 
um háskólapróf, reynslu af hugbúnaðargerð og 
góða þekkingu á sviði gagnagrunna og/eða 
viðskiptakerfa.

Viðskiptagreind - sérfræðingur
Við viljum ráða sérfræðing til að starfa við 
almenna ráðgjöf og þjónustu, ásamt hönnun og
smíði viðskiptagreindarlausna með áherslu á 
Targit og Microso� BI. Háskólapróf, reynsla af
Microso� Dynamics Ax eða Dynamics NAV og 
þekking á MS SQL er skilyrði.

Kíktu á advania.is/atvinna og fáðu nánari upplýsingar eða hringdu í síma 440 9000 
og spurðu um Jónínu Guðmundsdó�ur.  Umsóknarfrestur er til 22. ágúst.

Advania er jafnré�issinnað og �ölskylduvænt fyrirtæki sem hlúir vel að starfsfólki og býður frábært 
vinnuumhverfi. Hjá fyrirtækinu starfa 1.100 starfsmenn á 20 starfsstöðvum í 4 löndum.
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Stjörnu-Oddi óskar eftir rafeinda-
virkjum og laghentum starfsmönnum 

Óskað er eftir rafeindavirkjum og laghentum starfs-
mönnum sem hafa lokið grunndeild rafiðnaðar eða 
hafa reynslu af rafeindasamsetningu og lóðavinnu. 
Farið er fram á árangursmeðvitund, vandvirkni, 
samviskusemi og stundvísi.

Stjörnu-Oddi framleiðir mælitæki fyrir alþjóðlegan markað sem 
eru aðallega notuð til umhverfisrannsókna, til merkinga á dýrum 
og í iðnað.

Við bjóðum spennandi verkefni sem unnin eru með samstilltum 
hópi starfsmanna í fyrirtæki sem á mikla framtíðarmöguleika.

Umsóknin sendist með tölvupóst á sigmar@star-oddi.com, 
umsóknarfrestur er til mánudags 20. ágúst. Frekari upplýsingar 
veitir Sigmar Guðbjörnsson í síma 533 6060, heimasíða Stjörnu-
Odda er www.star-oddi.com.

UNGBARNALEIKSKÓLINN 
BJARMI 

Á Ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði 
vantar starfsmann til að sinna eldhúsi og 

afleysingu inn á deild.

Viðkomandi þarf að búa yfir sjálfstæði og geta 
sýnt sveigjanleika í daglegu starfi. Einnig er kostur 

að vera jákvæður og líta lífið björtum augum. 

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt starfsferils-
skrá á netfangið bjarmi@bjargir.com 

Nánari upplýsingar veitir  
Svava Björg í síma 695 3089

Starfsmaður óskast í 
herradeild Debenhams
Í starfinu felast almenn afgreiðslustörf:
• Þjónusta við viðskiptavini 
• vörumóttaka og aðstoð við framsetningu vara 
• almennt viðhald á útliti verslunarinnar

Hæfniskröfur 
• Rík þjónustulund
• Metnaður og stundvísi
• Jákvæðni
• Brennandi áhugi á tísku

Meðmæli eru skillyrði.

Umsóknir skulu sendast á 
sigridur@debenhams.is 
fyrir 20 ágúst 2012 .

Framtíðarstörf og afleysingar
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða fólk í störf á heimilum 
fatlaðs fólks í Hafnarfirði. Bæði vantar í störf þroskaþjálfa eða 
starfsfólk með sambærilega menntun og einnig vantar í störf 
ófaglærðra starfsmanna. Í boði er vaktavinna í mismunandi 
starfshlutföllum. Nánari upplýsingar er að finna á  
www.hafnarfjordur.is  undir auglýsingar.

Helstu verkefni:
• Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs.
• Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.

Hæfniskröfur:
• Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
• Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og samviskusemi .
• Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð.
• Aldursskilyrði 20 ár.

Í boði er:
• Spennandi og lærdómsríkt starf
• Fjölbreytt verkefni

Upplýsingar um störfin veita:
• Matthildur Sigurðardóttir, sími: 565-5344/664-5730,  

netfang: matthildurs@hafnarfjordur.is 

• Stella Á. Kristjánsdóttir, sími: 544-2360/664-5726,  
netfang: stellak@hafnarfjordur.is 

• Eydís Hulda Jóhannesdóttir, sími: 565-2545/664-5799, 
netfang: eydisj@hafnarfjordur.is 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2012. Umsóknum skal skilað til 
viðkomandi forstöðumanns.

Fjölskylduþjónustan í Hafnarfirði

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður 
svarað þegar ráðið hefur verið í starfið.

Háskólanám sem nýtist í starfi. Sér-
hæfing í markaðsmálum er æskileg.
Reynsla af markaðsmálum í meðalstóru 
eða stóru fyrirtæki.
Hæfni til stefnumótunar og fram-
kvæmdar stefnu.
Stjórnunarreynsla.
Sköpunargáfa og hugmyndaauðgi.
Leiðtogahæfni og framúrskarandi 
samskiptafærni.
Gott tengslanet.
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
í starfi.

HÆFNISKRÖFUR

Markaðsdeild er hluti af þróunar- og 
markaðssviði Arion banka. Markaðsdeild 
framfylgir markaðsstefnu bankans
og sér um að markaðssetja vörur og 
þjónustu hans. Deildin annast einnig 
viðburðastjórnun, verkefni tengd 
samfélagslegri ábyrgð, innri markaðs-
setningu og önnur tengd verkefni. 

Forstöðumaður hefur forystu um stefnu-
mótun í markaðmálum, annast áætlana-
gerð, daglegan rekstur deildarinnar, stýrir 
verkefnum og sinnir samskiptum við svið 
og deildir bankans, auglýsingastofu og 
aðra hagsmunaaðila.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Jónas Hvannberg, starfsmannastjóri,
í síma 444 6376, netfang 
jonas.hvannberg@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með
20. ágúst 2012.

Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans, 
www.arionbanki.is.

DRÍFANDI OG SKAPANDI
LEIÐTOGI ÓSKAST

FORSTÖÐUMAÐUR
MARKAÐSDEILDAR
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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
Sálfræðingar á geðsviði þjónusta sjúklinga á öllum spítalanum, bæði 
fullorðna og börn. Störf þeirra eru í takt við meginhlutverk spítalans, að veita 
sjúklingum spítalans og aðstandendum þeirra þjónustu, stunda rannsóknir 
og að fræða og þjálfa nemendur heilbrigðisstétta. Sálfræðingar á geðsviði 
leitast við að nota ávallt bestu aðferðir við greiningu og meðferð sjúklinga og 
leggja áherslu á að veita skilvirka þjónustu í náinni samvinnu við sjúklinga og 
aðra heilbrigðisstarfsmenn, til að ná sem bestum árangri í meðferð sjúklinga 
samhliða hagkvæmni í rekstri. 

Hæfnikröfur
» Þekking og reynsla af hugrænni atferlismeðferð 
» Reynsla af þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu heilbrigðisstétta
» Áhugi og góðir samstarfshæfileikar

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2012.
» Upplýsingar veitir Jón Friðrik Sigurðsson, yfirsálfræðingur, netfang 

jonfsig@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. 
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Jóni 

Friðriki Sigurðssyni, yfirsálfræðingi, sálfræðiþjónustu geðsviðs, 34D við 
Hringbraut.

Sálfræðingur   
Sálfræðiþjónusta á geðsviði

Laus eru til umsóknar störf sálfræðinga hjá sálfræðiþjónustu geðsviðs 
Landspítala. Um er að ræða tímabundnar ráðningar. Leitað er að 
sálfræðingum með þekkingu og reynslu af greiningu og meðferð 
fullorðinna einstaklinga með geðraskanir, annars vegar til starfa í 
bráðaþjónustu geðsviðs og hins vegar í endurhæfingu sviðsins. Störfin 
eru laus nú þegar og fer starfshlutfall eftir samkomulagi.

Valka hlaut sprotaverðlaunin í ár vegna mikils vaxtar á síðasta ári. Aukin umsvif Völku
Framtíðarsýnin er björt og fyrirtækið samanstendur af kappsömu og metnaðarfullu starfsfólki. Valka leggur mikla 
áherslu á uppbyggingu á erlendum mörkuðum samhliða markvissri uppbyggingu hér innanlands. Starfsmenn geta 
því reiknað með að ferðalög erlendis fylgi störfunum.                      

Fjármála- og rekstrarstjóri

Starfssvið:
Mánaðarleg uppgjör félagsins

Dagleg umsjón og skipulag   
greiðslumála

Gerð fjárhagsáætlanna

Umsjón með launamálum

Samskipti við viðskiptabanka  
og endurskoðanda 

Samskipti við birgja og viðskiptavini

Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra 
og stjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegu  

Háskólapróf á sviði viðskipta  
eða önnur sambærileg menntun  

Góð tölvukunnátta

Færni í samskiptum  
og þægilegt viðmót

Hugmyndaauðgi, frumkvæði  
og keppnisskap

Gott vald á íslensku og ensku

Framleiðslustjóri 

Starfssvið: 
 

birgðahaldi og samningum við birgja

Val á hentugum framleiðsluferlum  
til að tryggja hagkvæma framleiðslu

Áætlanagerð

Starfsmannahald

Innkaup hráefnis og rekstrarvara

Þátttaka í vöruþróunarverkefnum

Samskipti við sölumenn 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Háskólapróf á sviði framleiðslu tækni, 
sjávarútvegsfræði, verkfræði og/eða 
stjórnunar

Víðtæk þekking af framleiðslu  
og framleiðslustjórnun og þekking  
á vélum og tækjum

Reynsla af störfum tengdum fram-
leiðslu fyrir sjávarútveginn er æskileg 

Reynsla af stjórnun æskileg

Færni í samskiptum  
og þægilegt viðmót

Hugmyndaauðgi, frumkvæði  
og keppnisskap

Gott vald á íslensku og ensku

Hugbúnaðarsérfræðingur

Starfssvið:
Verkefnastýring og vinna í vefforritun 
og/eða forritun á tækjabúnaði

Menntunar- og hæfniskröfur:  
Reynsla í forritun í PHP, C, Java, C#, 
C++ eða sambærilegum málum.  

Reynsla í gagnagrunnsforritun  
og þekking á gagnagrunnunum,  
t.d. Mysql

Þekking á Linux

Hugmyndaauðgi, frumkvæði  
og keppnisskap

Háskólapróf í tölvunarfræði  
eða verkfræði. 

Valka er ört vaxandi 

sig í hug- og vélbúnaðarlausnum 

Valka leggur megin áherslu á 
þróun nýrra lausna sem auka 

Verndun hugverkaréttinda er 
forgangsverkefni hjá Völku 
og hefur þegar verið sótt um 
fjölda einkaleyfa til verndar 

Sjá www.valka.is.

Viltu ganga til liðs við

fyrirtæki í sókn!

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst n.k.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Allar fyrirspurnir og umsóknir  
verða með  höndl aðar sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.  

Nánari upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is 
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is

203 Kópavogur
S: 534 9300
F: 534 9301

valka@valka.is
www.valka.is

Kr
ía

 h
ön

nu
na

rs
to

fa
  w

w
w

.k
ria

.is

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

Verkstjóri tæknideildar
Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is   

Umsóknarfrestur er til og  
með 19. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Starf verkstjóra hjá Nóa Síríus er laust til umsóknar. 

Starfssvið:
• Dagleg stjórnun tæknideildar
• Innkaup varahluta og tækjabúnaðar
• Viðhald véla og tækja
• Viðhald og endurnýjun húsnæðis
• Tækniþróun
• Öryggis- og umhverfismál

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nám í vélfræði eða sambærilegt
• A.m.k. 5 ára reynsla af tæknimálum
• Góð tölvukunnátta og tölugleggni
• Góð íslenskukunnátta
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
• Reynsla af samningatækni æskileg
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í starfi
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni

Nói Síríus framleiðir, selur og dreifir matvöru af ýmsu tagi, einkum sælgæti og morgunkorni. 
Hjá fyrirtækinu vinna um 130 manns eftir verkferlum í opnu vinnuumhverfi og lögð er áhersla á 
stöðugar umbætur í fyrirtækinu í stóru sem smáu. Megináhersla er lögð á ánægju viðskiptavina, 
vörugæði, starfsánægju og ábyrgð gagnvart samfélaginu og umhverfinu. 
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ALLT BRJÁLAÐ AÐ GERA
KOMDU AÐ VINNA MEÐ OKKUR
Við þurfum kraftmikið fólk í samheldinn hóp Talsmanna
Tal hefur frá upphafi haft frumkvæði að því að bjóða nýjar þjónustuleiðir og stuðlað þannig að aukinni samkeppni á fjarskiptamarkaði. Hjá Tali er lögð mikil áhersla  
á góðan starfsanda, öfluga liðsheild ásamt hvetjandi og skemmtilegu starfsumhverfi.

Umhverfið er krefjandi og spennandi og við erum skemmtileg – svona á samband að vera!

ÞJÓNUSTUFULLTRÚAR ÓSKAST 

til móts við þarfir, óskir og væntingar viðskiptavina. 

Menntun og hæfniskröfur

Frekari upplýsingar um starfið veitir:
gudny.halla@tal.is

TÆKNIFULLTRÚAR ÓSKAST Á BILANAVAKT

og fyrirspurnum viðskiptavina er varðar internet, heimasíma og farsíma.  
 
Menntun og hæfniskröfur

Frekari upplýsingar um starfið veitir:
gudny.halla@tal.is

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 27. ÁGÚST 2012



SÖLURÁÐGJAFAR ÓSKAST
Starf söluráðgjafa er fyrir árangursdrifna einstaklinga með reynslu af sölustörfum. Starfið 
felst í að fjölga nýjum viðskiptavinum Tals. Söluráðgjafar Tals leggja áherslu á að veita 
faglega ráðgjöf í samræmi við fjarskiptaþarfir viðskiptavina.

Menntun og hæfniskröfur

Frekari upplýsingar um starfið veitir: 
arthur@tal.is

FORRITARI ÓSKAST
Starf forritara felur í sér uppbyggingu, nýsköpun og viðhald kerfa fyrirtækisins á verkefna- 
og tæknisviði Tals.

Menntun og hæfniskröfur

Frekari upplýsingar um starfið veitir: 
steinar@tal.is

SÖLUFULLTRÚAR ÓSKAST
Starfið er lifandi og felst í að afla ábendinga til söluráðgjafa um einstaklinga og fjölskyldur sem 
vilja fá tilboð í fjarskiptaþjónstu frá Tali. Starfið er fjölbreytt og fer meðal annars fram í gegnum 
síma og á sölubásum Tals í verslunarmiðstöðvum. 

Menntun og hæfniskröfur

Frekari upplýsingar um starfið veitir: 
arthur@tal.is

NAVISION FORRITARI ÓSKAST
Tal leitar að ábyrgum og reynslumiklum einstaklingi til starfa á verkefna- og tæknisviði 

Menntun og hæfniskröfur

Frekari upplýsingar um starfið veitir:
steinar@tal.is

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Vinsamlegast fyllið út umsókn um starfið og látið ferilskrá fylgja á www.tal.is/atvinna
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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

STSTTTERK SSSSJÁJÁJÁLFLFLFSSSMYMYMYYM NDNNN
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VÍÐTTÆKÆÆKÆKÆKÆÆ  ÞEKKING

FÆRNI
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FFFFFFFFOOOOORRRRYYYYSSSSTTTTTAAAAAA
HVHVHVVATATATAA NINNIIN NGNGNG

Skólabúðirnar Reykjaskóla

Óskum eftir að ráða hæfan einstaling, karl 
eða konu, til að sjá um íþróttakennslu við 

Skólabúðirnar í Reykjaskóla. 
Spennandi og skemmtilegt starf fyrir manneskju sem hefur áhuga á að 
starfa með börnum og unglingum í friðsælu og skemmtilegu umhverfi. 
Því ekki að slá til og skella sér í sveitina. Húsnæði í boði á staðnum fyrir 
viðkomandi. Upplýsingar um starfið veitir Karl í síma 699-2270 eða 
karl@skolabudir.is

www.skolabudir.is

Lyfjatæknar  /  Starfsfólk í 
afgreiðslu í apóteki

Apótek Garðabæjar og Apótek Hafnarfjarðar óska eftir starfs-
fólki. 100% störf og hlutastörf í boði.

Helstu verkefni:
 Afgreiðsla í verslun
 Þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina
 Móttaka og frágangur á vörum
 Samskipti við birgja

Hæfniskröfur:
 Lyfjatæknipróf / Reynsla úr apóteki
 Þjónustulund
 Sjálfstæði í störfum og sveigjanleiki
 Létt lund og góður húmor

Áhugasamir eru beðnir um að skila inn umsóknum  á 
netfangið magnus@apotekgb.is  

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst n.k.

   

VERSLUNAR
STJÓRI

Verslunarstjóri er leiðtogi á sínum stað. 
Starfsmaður sér um og er ábyrgur fyrir 
öllum rekstri staðarins og starfsfólkinu 
sem starfar þar, er fremstur meðal 
jafningja, tekur þátt í öllum daglegum 
störfum og sér um verslunina eins og 
heimili.

EIGINLEIKAR STARFSMANNS ERU:
• Minnst 35 ára
• Með stúdentspróf eða iðnnám
• Með „mömmu“ eiginleika
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Reynsla af heimilisrekstri
• Reynsla af svipuðu starfi æskileg 
   en ekki skilyrði
• Metnaður og áhugi
• Mikil ábyrgðartilfinning og sjálfstæði  
   í vinnubrögðum
• Mannblendni og umburðarlyndi

VINNUTÍMI ER: 
Mánudagar – föstudagar 9-17

Fáðu nánari upplýsingar hjá Herwig: 
atvinna@foodco.is
Umsóknir: http://umsokn.foodco.is

TRAUST FYRIRTÆKI
JÁKVÆÐUR STARFSANDI 
SAMKEPPNISHÆF LAUN
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Útkeyrsla og almenn störf, hlutastarf
Starfið felst í útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu, frágangi pantana 
o.fl. tilfallandi störf s.s. þrif á bifreið og lager.
Umsækjandi þarf að geta séð um og keyrt sendibifreið fyrirtækisins, vera 
reglusamur og stundvís.
Góð laun í boði.  Vinnutími er 9-13, eftir atvikum er meiri vinna þannig að 
starfshlutfallið getur verið hærra.  Meðmæla er óskað og hreins sakavott-
orðs er krafist.  Um er að ræða framtíðarstarf.  Fyrirtækið er staðsett í 104 
Reykjavík.  Vinsamlega sendið umsóknir á auglýsingadeild Fréttablaðsins, 
netfangið  box@frett.is  merkt ,,Útkeyrsla“

 

JÁVERK ehf.
Gagnheiði 28

IS-800 Selfoss
www.javerk.is

TRÉSMIÐIR
JÁVERK óskar eftir að ráða reynslumikla trésmiði með 
sveinspróf til framtíðarstarfa sem fyrst. 
Um er að ræða fjölbreytt verkefni á höfuðborgar-
svæðinu og Suðurnesjum.

BÍLSTJÓRI MEÐ KRANARÉTTINDI
JÁVERK óskar eftir að ráða vanan meiraprófsbílstjóra 
með kranaréttindi til starfa á höfuðborgarsvæðinu. 
Starfið felst að mestu í að þjónusta byggingavinnu-
staði JÁVERK með kranavinnu.

Umsóknir um störfin og fyrirspurnir sendist í 
tölvupósti á javerk@javerk.is fyrir 18.8. nk.

Öllum fyrirspurnum verður svarað og fullum trúnaði 
heitið.

JÁVERK er 20 ára gamalt byggingarverktakafyrirtæki og er með 
starfstöðvar í Reykjavík og á Selfossi. Fyrirtækið er meðal stærstu 
byggingaverktakafyrirtækja landsins og er þekkt fyrir sveigjanleika 
og áræðanleika hjá viðskiptavinum. Starfsmannastefna fyrirtækisins 
gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með því besta sem 
þekkist. Starfsandi er góður og starfsmannafélagið er mjög virkt og 
stendur fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta 
og samvinna.

Hjá Isavia starfa um 630 manns. Helstu 
verkefni fyrirtækisins eru að sjá um 
uppbyggingu og rekstur flugvalla og veita 
flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands- og 
millilandaflug, auk yfirflugþjónustu fyrir 
Norður- Atlantshafið. 

Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla 
og kvenna til starfa. 

Starfssvið:

 Uppsetning og viðhald tölvuútstöðva 
       og prentara.

Hæfniskröfur:

       á notendavélum er skilyrði.

Þekking og reynsla af Office notendahugbúnaði 
       er skilyrði.

Microsoft gráður eða aðrar kerfisstjóragráður 
      eru kostur.

Umsóknir

axel.einarsson@isavia.is.

Umsóknum skal skila á: www.isavia.is/atvinna til og með 17. ágúst.

Isavia óskar eftir kerfisstjóra
Isavia leitar að öflugum starfsmanni í kerfisþjónustu sína í Reykjavík.
Kerfisþjónustan sér um rekstur á tölvu- og netkerfi Isavia og dótturfyrirtækja.

www.valitor.is

Starfið felst í greiningu, hönnun og forritun nýrra kerfa 
eða kerfishluta sem og viðhaldi eldri kerfa fyrirtækisins.

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun

 Valitor er framsækið alþjóðlegt fyrirtæki sem býður fyrirtækjum 
þjónustu á sviði rafrænna greiðslulausna.

Nánari upplýsingar: Steinunn M. Sigurbjörnsdóttir, 
sviðsstjóri Upplýsingatæknisviðs, steinunn@valitor.is 
og Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Menntunar- og hæfniskröfur:    

• Háskólapróf á sviði tölvunar- eða kerfisfræði, 
 sambærilegt nám eða umtalsverð starfsreynsla.

• Þekking og reynsla af .NET, C# og SQL.

• Reynsla af Agile hugmyndafræði er kostur.

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, metnaður 
     og hæfni í mannlegum samskiptum.

• Gott vald á töluðu og rituðu máli á íslensku 
    og ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

ViVViVV ðkðkðkðkðkoomomomananandidididdd þ þþ þþarrarffff f f ðaðaðað g g ggetetetaaa hhahahafiðfið s stötörfrf s semem ffyryrstst.
SjSjá áá nánánanar rr umumu  v vininnnnunufyfyririrkrkomommululagag eefst á áá heheimmasasíðu 
KrKrK inininglg unnnanar.r

StStararfsfssvsviðið
››   S Salala a á á gjgjafafakakorrtut m Krringlunnnanan rr
››   EEndndurgrg eiee ðsla Tax-free
›   SSvara ffyririrsps ururnunumm
›   Ý Ýmimis s önönnunur r titilflfalallal ndndi verkefefnini

HæHæfnisskrkröfö ur
›   StStStúddene ttspróf æskili egt
› ›   TöTölvlvukukununnánááttttaaa
› ›   SjSjálá fstæði ooogg skskkkipipipipulululaagg  íí v vininnununubrbrbrögögögðuðuð m 
›   EnE skskkukukukunununu nánáátttttaa
› › ›     FæFæFæFærnrnrnr i i i i íí íí mamaamannnnnnnnlelelleguguum m sasamsmmsm kipttumum o og g rík 
     þþjþ ónónónó usu tut lundnnd

NáNánanan ririrr  uppplýýsisingngarrar ggefefurr SSigigururjójón n ÖrÖÖrn n ÞóÞórsrsr soson,n,
frf amamkvkvæmæmdastjójóri KKriringnglullunnn ar í símíma a 51517-7-90902020 
eðeða a á nenetft ana gig nu siigugurjrjonon@k@kriringnglaan.isi
– – UmUmsósós knknir skulu sömuleiðiðis beberarastst þana gaðð.

UmUmsós knknarfresstutur r erer ttilil oog mem ð 
fimmmtmtududegegininumum 1 16.6. á ágúgústst..

óskast
ReReReRekskskskstrtrtrarararrféféféféféfélalalalall gg g g KrKKrKrininini glglgllglglununununnnanan rrrrr ósóósóósóskakakakkar effefe tir
frfrfrframamamammmtítítítíðaðaðaðarrsrsr tatataaarfrffrfrffsmsmsmsmananaaaannninii ááááá áá þjþjþjþjþjþjþjþjþþjþþjjóóóónóóónónónóó ususussususussstututututututuuboboboboboboboboboo ððrðððrððrðrððr   
KrKKrKrKKrKrKrKrinininininnininnglglllglglglglglgggggg ununununnununnununnu nananannanananarrrrrrrr

Þjónustufulltrúi
óskast
Rekstrarfélag Kringlunnar óskar eftir 
framtíðarstarfsmanni á þjónustuborð 
Kringlunnar
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Stærðfræðikennari Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201207/036
Hjúkrunarfræðingur, næturvaktir LSH, næturvaktadeild Lk Reykjavík 201208/033
Hjúkrunarfræðingur LSH, lungnadeild Reykjavík 201208/032
Félagsráðgjafi, verkefnisstjóri LSH, öldrunarlækningadeildir Reykjavík 201208/031
Sálfræðingar LSH, sálfræðiþjónusta á geðsviði Reykjavík 201208/030
Heilsugæsluritari, læknaritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201208/029
Geðheilsa, eftirfylgd Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201208/028
Heilsugæsluritari, læknaritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201208/027
Gæðastjóri Hagstofa Íslands Reykjavík 201208/026
Sérfræðingur í starfsmannahaldi Hagstofa Íslands Reykjavík 201208/025
Tryggingafulltrúi Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201208/024
Fulltrúi í afgreiðsludeild Tollstjóri Reykjavík 201208/023
Yfirmaður eldhúss og mötuneytis Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201208/022
Störf í eldhúsi Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201208/021
Umsjónarmaður tölvukerfis Landmælingar Íslands Akranes 201208/020
Starfsmaður í reikningshaldi Háskóli Íslands Reykjavík 201208/019
Hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði Patreksfjörður 201208/018
Kennara í listljósmyndun Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201208/017

-er svarið

Umsóknir og nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með 
20. ágúst nk. 
 
Ef þú heldur að þú sért sá eða 
sú sem hentar í starfið sendu  
þá umsókn með mynd á netfangið 
umsoknir@ja.is
 
Nánari upplýsingar veitir 
Helgi Reynir Guðmundsson 
í síma 861 0199.

Ert þú Jákvæð 
keppnismanneskja?

Helstu verkefni
· Sala auglýsinga
· Samskipti við auglýsendur
· Tilboðsgerð og gerð samninga

Söludeild Já leitar að frábærum vinnufélaga til að bætast 
í hópinn sem samanstendur einmitt af öðrum jákvæðum 
keppnismanneskjum. Um er að ræða starf við að selja 
auglýsingar í miðla Já.

Hæfniskröfur
· Sjálfstæð, vönduð og 
  skipulögð vinnubrögð
· Góð tölvukunnátta, Word, 
  Excel og PowerPoint
· Reynsla af sölu er kostur

Já er þjónustufyrirtæki sem hefur þá einföldu stefnu að miðla upplýsingum sem fólk þarfnast í 
dagsins önn og auðvelda samskipti þess á milli. Já hefur sett sér þau markmið að veita viðskiptavinum 
framúrskarandi þjónustu, sjá fyrir og mæta nýjum þörfum viðskiptavina, að skapa öflugt og spennandi 
starfsumhverfi, þróa verðmæt viðskiptasambönd og bera sig saman við þá bestu.

118 Gulu síðurnar Já.is Stjörnur.is Símaskrá Já í símann i.ja.is
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Næturvörð vantar í vöruhús  
Aðfanga í Skútuvogi 7 í Reykjavík
Viðkomandi sinnir m.a. eignavörslu, þrifum, léttu viðhaldi, 
og fleiri tilfallandi verkefnum.

Unnið er frá 18:00 – 6:00 sjö daga í röð, frí næstu sjö daga.
Hægt er að sækja um starfið inná vef Aðfanga, adfong.is.
Einnig er hægt að fá upplýsingar um starfið hjá Fjalari í 
síma 8203218.
 

Lagerstarfsmenn vantar í vöruhús
Um er að ræða ýmis lagerstörf, bæði framtíðarstörf og  
einnig hlutastörf um helgar. 
Hægt er að sækja um störfin inná vef Aðfanga, adfong.is.

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar 
sérkennara til starfa skólaárið 2012 -13

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og 
fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, 
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða 
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða 
skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum 
samskiptum.  Reynsla af teymisvinnu og áhugi á 
þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. Ráðning er 
tímabundin til eins árs vegna leyfis.

Umsóknarfrestur er til 19. ágúst í n.k.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, 
skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjar-
skóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

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
» Starfið felur í sér umsjón og skipulagningu hjúkrunar á deildum

Landakots að næturlagi

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Sjálfstæði og frumkvæði í starfi er nauðsynlegur eiginleiki ásamt hæfni í 

mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2012.
» Starfshlutfall er 40-80% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir

samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Jóhanna Friðriksdóttir, hjúkrunarfræðingur, 

johannaf@landspitali.is, sími 543 9868 og Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir,
mannauðsráðgjafi, thoring@landspitali.is, sími 543 9106 / 824 5480 .

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

Hjúkrunarfræðingur -  
næturvaktir

Starf hjúkrunarfræðings á næturvaktir á Landakoti er laust til 
umsóknar. Á deildum Landakots eru skjólstæðingar með margvísleg 
heilsufarsvandamál.

Lögð er áhersla á að taka vel á móti nýju fólki og veita góða 
einstaklingshæfða aðlögun.
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Við leitum að jákvæðum, metnaðarfullum og framsæknum einstaklingum sem hafa áhuga á að takast á við krefjandi og spennandi framtíðarstörf.

Toyota Kauptúni er söluaðili Toyota bifreiða, vara- og aukahluta á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn fyrirtækisins byggja gildi sín og 
viðmið í starfi á The Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin samvinna eru hornsteinar í daglegri starfsemi Toyota Kauptúni. Hverri áskorun er tekið fagnandi og leita 
starfsmenn stöðugt leiða til að tryggja áframhaldandi framfarir í öllu því sem við kemur starfsemi fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 
viðskiptavinum þess.

Framtíðarsýn fyrirtækisins er: „Framsæknasta þjónustufyrirtækið á Íslandi"

Nánari upplýsingar veitir Metta K. Friðriksdóttir á netfangið metta.fridriksdottir@toyota.is

 Almennar viðgerðir við bílaréttingar

 Próf í bifreiðasmíði
 Starfsreynsla æskileg
 Hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg 
 Rík þjónustulund og frumkvæði í starfi

 
Vinnutími er mán-fim 08:00 – 17:00 og fös 08:00 - 15:30.

 Almenn bílamálun

 Próf í bílamálun
 Starfsreynsla æskileg 
Hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg
Rík þjónustulund og frumkvæði í starfi

Vinnutími er mán-fim 08:00 – 17:00 og fös 08:00 - 15:30.

Forskólakennarar
Tónlistarskóli Kópavogs óskar eftir kennurum til 
kennslu í forskóla.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 5700410. 
Umsóknir sendist á netfangið  
tonlistarskoli@tonlistarskoli.is fyrir 17. ágúst. Atvinna

Mountaineers of Iceland leita að líflegum og  
öflugum starfskrafti í skemmtilegt starfsumhverfi. 
Vinnutími getur verið breytilegur.

Hæfniskröfur
• Starfsreynsla og menntun á sviði ferðaþjónustu   
 nauðsynleg.
• Frumkvæði, sjálfstæð, nákvæm vinnubrögð,  
 stundvísi, þjónustulipurð og  jákvætt viðmót.  
• DK og exel hugbúnaður, góð enskukunnátta 
 í töluðu og rituðu máli. 

Starfssvið
• Sala og skipulagning ferða innanlands.  
• Bókanir og úrvinnsla ferða. 
• Reikningagerð. 
• Önnur tilfallandi störf.

Umsóknir með ferilsskrá og meðmælum  
berist til Ólafar Einarsdóttur með rafrænum  
pósti á olof@mountaineers.is fyrir 20.08.2012.  

Mountaineers of Iceland  Skútuvogi 12 E  
104 Reykjavík  

Forritarar, hugbúnaðarsmiðir 
og aðrir ofurhugar athugið
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Óskar eftir áhugasömum og  
skapandi grunnskólakennurum til 

starfa í haust. 
Við leitum eftir kennurum sem hafa áhuga á þró-
unarstarfi, fjölbreyttum kennsluháttum og síðast en 
ekki síst kennurum sem vilja verða hluti af mannlífs-
flóru norðlensks sjávarþorps. Í boði er gott leiguhús-
næði á mjög sanngjörnu verði.

Við leitum að umsjónarkennara í teymi 5. – 7. 
árgangs og stærðfræði og raungreinakennara á 
unglingastig. 

Nemendur skólans koma frá Þórshöfn og nær-
sveitum og eru um 80 talsins í 1. – 10. árgangi. 

Á Þórshöfn búa um 400 manns og á staðnum er 
ágæt verslun, veitingahús og söluskáli auk pósthúss 
og Sparisjóðs.  Sundlaugin og íþróttahúsið okkar 
eru sérlega glæsileg og landslag og aðstæður allar  
bjóða upp á fjölbreytt útivistartækifæri. 

Samgöngur eru góðar til Þórshafnar. Þangað liggja 
breiðir vegir, sumir hverjir  um margar af helstu 
náttúruperlum Íslands. Flogð er daglega til Þórs-
hafnar frá Reykjavík um Akureyri auk áætlunarferða 
langferðabíla. 

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Ingveldur Eiriks-
dóttir í síma 852 – 6264. Umsóknir skal senda á 
netfangið ingveldur@thorshafnarskoli.is

Grunnskólinn á Þórshöfn 

Kennarastaða við Foldaskóla

Foldaskóli óskar eftir að ráða kennara í 100% starf. Kennslu-
greinar eru danska og samfélagsfræði á unglingastigi ásamt 
umsjón með bekk.

Hæfniskröfur
• Kennarapróf
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Faglegur metnaður
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

Helstu verkefni
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur
  og foreldra
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og 
 samstarfsmönnum
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 
 annað fagfólk

Umsóknarfrestur er til 25.ágúst 2012.
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Allar frekari upplýsingar gefur skólastjóri Foldaskóla, Kristinn 
Breiðfjörð Guðmundsson í síma 540 7600 eða netfangið kristinn.
breidfjord.gudmundsson@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið

Námsflokkar Hafnarfjarðar- 
Miðstöð símenntunar

Náms- og starfsráðgjafi
Námsflokkar Hafnarfjarðar - miðstöð símennunar, NH-MS,  
auglýsa eftir  kraftmiklum og lausnahugsandi einstaklingi í 
starf náms- og starfsráðgjafa.

Starfssvið:
• Efla starfsemina með sköpun og öflun nýrra verkefna á sviði  
 framhalds- og símenntunar
• Persónuleg þjónusta og ráðgjöf við einstaklinga, m.a.  
 upplýsingagjöf um nám, störf og raunfærnimat ásamt  
 leiðsögn við gerð ferilskrárar og starfsleit
• Standa fyrir og leiðbeina á námskeiðum
• Auka tengsl og samstarf við stofnanir, fræðsluaðila, fyrirtæki  
 og atvinnulíf
• Vinna að framgangi stofnunarinnar í samræmi við lög um  
 framhaldsfræðslu og stefnu fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Hafa lokið viðurkenndu námi í náms- og starfsráðgjöf 
• Starfsreynsla æskileg
• Leiðtogahæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum, sveigjanleiki og  
 frumkvæði í starfi
• Lipurð í samskiptum
• Geta séð og komið í framkvæmd nýjum hugmyndum um  
 fjölbreytt verkefni
• Góð íslensku- og enskukunnátta, jafnt töluð sem rituð

Lýsing á starfsseminni:
Námsflokkar Hafnarfjarðar - miðstöð símennunar NH-MS  
http://www.nhms.is/  hefur það megin hlutverk að bjóða  
almenningi tækifæri til að efla grunnmenntun og stuðla  
þannig að aukinni þátttöku fólks í námi, tómstundum og starfi.
Námsflokkarnir hafa starfað frá árinu 1971 og eru reknir af 
Hafnarfjarðarbæ. 

Upplýsingar um starfið veitir Theodór Hallson, skólastjóri  
NH-MS teddi@hafnarfjordur.is   s: 5855860.

Umsóknir, ásamt ítarlegri starfsferilsskrá og kynningarbréfi þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið, berist fræðsluþjónustu Hafnar-
fjarðar, Strandgötu 6, 220 Hafnarfjörður fyrir 24. ágúst nk.
Einnig má senda umóknir á netfangið teddi@hafnarfjordur.is

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar

Iðjuþjálfi óskast
Grund leitar að hugmyndaríkum, jákvæðum og 

sjálfstæðum iðjuþjálfa í 60% starf.

Allar nánari upplýsingar veita  Katla Kristvinsdóttir yfir-
iðjuþjálfi Grundar katla@grund.is og Helga J. Karlsdóttir 
starfsmannastjóri Grundar helga@grund.is  eða  í síma 
5306100. 

Hægt er að sækja um starfið á www.grund.is 

 Skólaskrifstofa  Hafnarfjarðar
 

Lausar stöður í leik- og grunnskólum
Grunnskólar

Hraunvallaskóli  (590 2800 lars@hraunvallaskoli.is)
 Skólaliðar
 Stuðningsfulltrúi
Setbergsskóli (565 1011 hronnb@setbergsskoli.is)
 Skólaliði (50%)
 Baðvarsla (afleysing)  
Stóru-Vogaskóli (440 6250 skoli@vogar.is)
 Umsjónarkennsla og sérkennsla (vegna forfalla)
Víðistaðaskóli  (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
 Skólaliðar
 Stuðningsfulltrúar

Leikskólar
Álfaberg  (664 5839 alfaberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar
 Deildarstjóri
Álfasteinn (664 5839 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar
Hlíðarberg (664 5841 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar 
Hraunvallaskóli (6640 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
 Deildarstjóri
Norðurberg (664 5851 nordurberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar og/eða annað uppeldismenntað  
 starfsfólk
Stekkjarás (66405862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar
Vesturkot (664 5854 vesturkot@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
Víðivellir (66405854 vidivellir@hafnarfjordur.is)
 Þroskaþjálfi
 Aðstoð í eldhús
 Skilastaða

Allar upplýsingar um störfin gefa skólastjórar viðkomandi 
skóla. Sjá nánar heimasíður skólanna.

Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst 2012.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

sími: 511 1144
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Markaðs- og upplýsingafulltrúi
Fjarðabyggð auglýsir starf markaðs- og 
upplýsingafulltrúa laust til umsóknar

Markaðs- og upplýsingafulltrúi hefur umsjón með markaðsstarfi,  
kynningar- og upplýsingamálum sveitarfélagsins.  Hann er hluti af 
stjórnsýslu- og þjónustusviði og vinnur m.a. að stefnumörkun og 
þróunarstarfi á sviðinu.

Helstu verkefni:
• Umsjón með markaðsstarfi sveitarfélagsins 
• Þróun í atvinnu- og ferðamálum. 
• Skipulagning upplýsinga- og kynningarmála  sveitarfélagsins. 
• Samstarf við Austurbrú vegna markaðs-,  atvinnu- og  ferðamála. 
• Skipulag viðburða 

 Hæfniskröfur:   
• Menntun sem nýtist í starfi.       
• Reynsla af markaðs- og kynningarmálum. 
• Þekking á atvinnumálum er æskileg. 
• Framúrskarandi  samstarfs-,  skipulags- og samskiptahæfileikar. 
• Frumkvæð og öguð vinnubrögð. 
• Góð tungumálakunnátta og ritfærni 

Starfið er í þróun í samræmi við áherslur sveitarfélagsins á þeim 
málaflokkum sem stjórnsýslu- og þjónustusvið ber ábyrgð á. Rík 
áhersla er lögð á teymisvinnu á sviðinu. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi stéttarfélag.  

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna.

Allar frekari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson, bæjarritari, í síma 
470 9062 eða á netfanginu gunnar@fjardabyggd.is  Umsóknar-
frestur er til og með 20. ágúst 2012 og æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst og eigi síðar en 1. október n.k.  Umsóknir 
berist til skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð.

Kvöld- og helgarvinna
10–11 óskar eftir að ráða starfsfólk í kvöld- og helgarvinnu

Menntunar og hæfniskröfur

...alltaf opið!

Er séns 
að við séum 
að leita að 

þér?

elgarvinnu

sími: 511 1144
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Frístundaleiðbeinendur og 
stuðningsfulltrúar

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur
og stuðningsfulltrúa til starfa með börnum á frístunda- 
heimilum í Hafnarfirði. Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.

Menntunar og hæfniskröfur:

Frístundaleiðbeinendur:
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Stuðningsfulltrúar:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 20. ágúst 2012.

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með
rafrænum hætti á lindah@hafnarfjordur.is

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um þessi störf.

Nánari upplýsingar um störfin veita Linda Hildur Leifsdóttir og
Erla Björk Hjartardóttir. Senda má fyrirspurnir á
lindah@hafnarfjordur.is og erlabh.@hafnarfjordur.is eða hafa
samband við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.

Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála.

Átt þú heima hjá okkur?
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Annars vegar leitum við að löggiltum fasteignasala 
í hálft starf til að sinna samningagerð, en sá möguleiki 
er fyrir hendi að viðkomandi starfi einnig sem sölu- 
fulltrúi í hálfu starfi.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með mynd á asdis@husaskjol.is 
fyrir 20. ágúst nk. Öllum umsóknum verður svarað. 

Hjá Húsaskjóli fasteignasölu starfar samhentur hópur kvenna sem 
hefur það að leiðarljósi að fara fram úr væntingum viðskiptavina.

Stórhöfða 23 / 110 Reykjavík / sími: 863-0402 
www.husaskjol.is / husaskjol@husaskjol.is 

Húsaskjól leitast við að bjóða bestu mögulegu 
þjónustuna á fasteignamarkaði og leitar nú að fólki 
sem vill slást í hópinn og gera gott fyrirtæki enn betra.

Hins vegar auglýsum við 
eftir sölufulltrúa í fullt starf. 
Eingöngu löggiltir fasteignasalar 
eða sölufólk með a.m.k. 3ja ára 
reynslu koma til greina.

1

2

OK hotel er nýtt hótel á laugavegi 74
í eigu K Apartments ehf.

óskum eftir starfsfólki í móttöku
fyrir Ok hotel og apartment K. 
vaktavinna. 10 tíma vaktir, 2-3, 3-2.

óskum eftir starfsfólki Á næturvaktir
fyrir Ok hotel og apartment K. 
vaktavinna. 8 og 12 tíma vaktir, 7-7.

reynsla af hótelstörfum er æskileg
en ekki skilyrði. vinsamlega sendið
umsóknir til: 
mottaka@apartmentk.is

Móttaka
Næturvörður

sími: 511 1144
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www.ry.is.

www.intellecta.is.

Sabre er stórt alþjóðlegt fyrirtæki sem 
meðal annars selur hugbúnaðarlausnir til 
flugfélaga á alþjóðamarkaði. 

Við byggjum árangur okkar á þekkingu á 
rekstri flugfélaga, stöðugri þróun lausna 
okkar og hæfu og ánægðu starfsfólki. 

Liðsheild okkar er sterk – hjá Sabre starfa 
nú rúmlega 10.300 manns um allan heim, 
þar af 48 á Íslandi.

Miðlun leitar að vaktstjóra
Vaktstjóri óskast í hlutastarf á kvöldin. Við erum 
að leita að drífandi og jákvæðum einstaklingi sem 
hefur gott frumkvæði og getur unnið sjálfstætt. 
Stúdentspróf og góð tölvukunnátta skilyrði, 
þá sérstaklega í excel. 
Háskólanám æskilegt sem og reynsla 
af mannaforráðum. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á Júlíu Birgisdóttur 
sölustjóra á netfangið julia@midlun.is
------------------------------------------------------------

Miðlun leitar að starfsfólki
Við leitum að metnaðarfullu og ánægðu
sölufólki til þess að tala í síman á kvöldin og um 
helgar.
Úthringingar fyrir íslensk fyrirtæki, félagasamtök og 
stofnanir.
Góð laun í boði fyrir gott fólk. Sveigjanlegir vinnu-
tímar. Ráðum aðeins 18 ára og eldri.

Umsóknir sendist á Júlíu Birgisdóttir á 
julia@midlun.is

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.

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.
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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. 

Rafiðnaðarmaður
RARIK óskar eftir rafvirkja í vinnuflokk 
framkvæmdasviðs fyrirtækisins á Akureyri. 
Hér er um fjölbreytt starf að ræða við 
nýbyggingar, breytingar og viðhald á 
dreifikerfi fyrirtækisins. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

Almenn störf við dreifikerfi  
fyrirtækisins

Hæfniskröfur

Sveinspróf í rafvirkjun

Æskilegt er að umsækjendur hafi 
reynslu af rafveitustörfum

Nánari upplýsingar veita Ásbjörn Gíslason 
deildarstjóri framkvæmdasviðs á Norður-
landi og starfsmannastjóri í síma 528 9000. 
Vinsamlegast sendið skriflegar umsóknir til 
starfsmannaþjónustu fyrirtækisins fyrir 28. 
ágúst n.k.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. 
Hlutverk RARIK er að flytja og dreifa raforku, afla, dreifa og 
annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, 
aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 25 starfsstöðvar eru dreifðar 
vítt og breytt um landið.

Viltu starfa hjá skemmtilegu 

og fersku fyrirtæki þar sem þín

hugmyndir fá að njóta sín?

Starfssvið

Hönnun og gerð á kynningarefni 

auglýsingum ásamt öðru efni.

Hæfniskröfur

· Mikil reynsla af After Effects, 

Photoshop, Illustrator og InDesign

· Sjálfstæð og skipulögð 

vinnubrögð

· Reynsla úr sjónvarpi er mikill 

kostur en þó ekki nauðsynleg

Umsjón með ráðningum hefur Þorbjörg

Marinósdóttir, markaðsstjóri Skjásins.

Umsækjendur eru beðnir um að senda

umsókn og ferilskrá á tobba@skjarinn.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.
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Skjárinn sér um rekstur á SkjáEinum,
SkjáBíó, SkjáHeimi, SkjáGolfi og K 100.5.
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Öflugur sölumaður!

tækni

Svar tækni ehf leitar að öflugum sölumanni með
reynslu af upplýsingatækni og/eða símkerfum.

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2012.
Umsóknum, með góðri ferilskrá, skal senda á netfangið
umsokn@svar.is

Við erum:
- Þjónustu og sölufyrirtæki í símtækni og öryggismyndavélum
- Vaxandi fyrirtæki með mikla möguleika og góð vörumerki
- Erum leiðandi á þeim mörkuðum er við störfum á

Við leitum að:
- Öflugum sölumanni með reynslu og áhuga á tæknimálum
- Þekking á netkerfum, símkerfum eða öryggismyndavélum æskileg
- Örugg og fagleg samskipti við viðskiptavini nauðsynleg
- Góð íslensku kunnátta nauðsynleg sem og framsetning í rituðu máli
- Sjálfstæði í vinnu, tilboðsgerð og frumkvæði til að leysa verkefni
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Metnaðarfullur meistarakokkur
óskast til Vodafone

Þín ánægja er okkar markmið

Við viljum ráða til okkar einstakling sem elskar að búa til mat, fylla tóma diska 
og er tilbúinn að sjá um mötuneytið í höfuðstöðvunum okkar. Viðkomandi 
verður að vera reyndur, samvinnufús, þjónustulundaður og fíla heilsusamlega 
rétti. Hann má vera sjálfstæður rekstraraðili eða launþegi hjá okkur. 

Ef þú vilt taka þátt í að auka á ánægju starfsmanna Vodafone þá hvetjum við 
þig til að sækja um.  

www.vodafone.is/storf

Verkstjóri/Gæðastjóri óskast
 
Óskum eftir að ráða til starfa verkstjóra/gæðastóra í 
lítið matvælafyrirtæki á sviði fiskiðnaðar í Hafnarfirði.

Við leitum að duglegum og skipulögðum einstak-
lingi.  Æskilega menntum úr fiskvinnsluskólanum, 
kjötiðn, matvælatæknir eða sambærilegt.

Æskilegt að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
samkomulagi.
 
Nánari upplýsingar í síma;  864 8295 

Vantar þig vinnu? 

tug, gift kona og móðir með hreyfi
nast aðstoðar við flestar athafnir d
ka eftir persónulegri aðstoðamann
 20-40 ára til starfa. 

starfa hjá mér starfa eftir hugmyn
um sjálfsstætt líf og stuðla þar me
m mínum til þátttöku í samfélagin

gæði mín. Æskilegt er að umsækja
ar sem ég hef eigin bíl til umráða.
ndi þarf einnig að vera barngóður

i, sveigjanleiki og virðing er lykillin
þessu samstarfi. 

tækifæri og góð reynsla fyrir nema
að vinna með fötluðum s.s. þroska
nir, umsóknir og ferilskrá ásamt 
lum má senda á netfangið:
na@simnet.is en einnig er hægt að
75-7377. 

Ég er fertug, gift kona og móðir með hreyfihömlun 
sem þarfnast aðstoðar við flestar athafnir daglegs 
lífs og óska eftir persónulegri aðstoðamanneskju á 
aldrinum 20-40 ára til starfa. 

Þeir sem starfa hjá mér starfa eftir hugmynda-
fræðinni um sjálfsstætt líf og stuðla þar með að 
tækifærum mínum til þátttöku í samfélaginu og 
auka lífsgæði mín. Æskilegt er að umsækjandi hafi 
bílpróf þar sem ég hef eigin bíl til umráða.  

Viðkomandi þarf einnig að vera barngóður. 
Jákvæðni, sveigjanleiki og virðing er lykillinn að 
farsæld í þessu samstarfi. 
Frábært tækifæri og góð reynsla fyrir nema sem  
stefna á að vinna með fötluðum s.s. þroskaþjálfa. 

Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrá ásamt 
meðmælum má senda á netfangið: 
asdisjenna@simnet.is en einnig er hægt að hringja 
í síma 775-7377. Umsóknarfrestur er til 20. ágúst. 
 

Ásdís Jenna Ástráðsdóttir

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
sölufulltrúa í fullt starf. Um er að ræða sölu- og 
kynningastarf fyrir verk sem fyrirtækið gefur út.

Fyrirtækið gefur jafnframt út fjöldann allan af ýmis 
konar ritum, sjá heimasíðuna www.sagaz.is

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.

Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en ekki 
skilyrði. Árangurstengd laun.

Umsóknir skulu sendar á netfangið umsokn@sagaz.is 
fyrir 17. ágúst nk.
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ÚTBOÐ
SNJÓFLÓÐAVARNIR Í VESTURBYGGÐ 

ÞVERGARÐUR Á PATREKSFIRÐI 

ÚTBOÐ NR. 15226 
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Vesturbyggðar 
og Ofanflóðasjóðs óskar eftir tilboðum í verkið Snjó-
flóðavarnir í Vesturbyggð – Þvergarður á Patreksfirði. 
Verkið felst í að reisa snjóflóðavarnargarð (þvergarð)  
ofan við grunnskóla, kyndistöð og sjúkrahús á 
Patreksfirði. Umræddur varnargarður er um 300 m. 
langur og 10 – 12 m hár. Í verkinu felst einnig mótun 
yfirborðs skeringa flóðmegin  við garða og uppsetning 
jarðhólfa í fláum hlémegin. Einnig felst í verkinu gerð 
vinnuvegar, varanlegra vegslóða, gangstíga, og upp-
setning á grjóthleðslum. Jafnframt gerð drenskurða, 
lækjarfarvega, lagning ræsa, flutningur trjágróðurs, 
uppsetn. lýsingar, smíði setbekkja og jöfnun yfirborðs 
og ýmiss frágangur. 

Helstu magntölur eru: 
Klapparsprengingar / fleygun                      3.000  m3 
Fylling í jöfnunarlag undir styrkta fyllingu garðs       13.500  m3 
Styrkt fylling í garð                            14.000 m3 
Fylling í fláafleyga                         36.000 m3 
Uppsetning jarðhólfa                   450 m2 
Styrkingakerfi – efni                  2.700 m2 
Styrkingakerfi – uppsetning                     2.700 m2 
Göngustígar – yfirborðslag                   4.200 m2 
Hellulögn ýmiskonar               400 m2 

Verkinu skal vera að fullu lokið í september 2014. 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3500 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og 
með þriðjudeginum 24. júlí 2012. Tilboðin verða 
opnuð hjá Ríkiskaupum,  28. ágúst 2012 kl 14:00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Auglýsing um skipulag á  
Seltjarnarnesi

Í samræmi við 43. gr. skipulagsslaga nr. 123/2010 er hér 
með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi Vestur-
hverfis vegna Melabrautar 33.  
Breytt er byggingareit sem stækkar og nýtingarhlutfall á 
lóð eykst úr 0,30 í 0,31
Deiliskipulagið verður til sýnis í bæjarskrifstofum  
Seltjarnarnesi að Austurströnd 2, 10. ágúst til og með  
25. september, 2012. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu 
bæjarins,  www.seltjarnarnes.is.
Þeir sem telja sig hagsmuna eiga að gæta, eiga þess kost 
að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim 
skilað skriflega til þjónustuvers í bæjarskrifstofunum á á 
Seltjarnarnesi eigi síðar en 25. september, 2012. Þeir sem 
eigi gera athugasemdir við breytinguna fyrir þann tíma 
teljast samþykkir henni.

Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi 
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes.

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Auglýsing um skipulag á  
Seltjarnarnesi

Í samræmi við 43. gr. skipulagsslaga nr. 123/2010 er 
hér með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Lambastaðahverfis vegna Skerjabrautar 1-3.  
Breytingin er vegna fyrirkomulags bílastæða, bygginga-
reits og nýtingarhlutfalls á lóð sem minnkar úr 1,2 í 1,05 
þar af 0,95 án kjallara.
Deiliskipulagið verður til sýnis í bæjarskrifstofum  
Seltjarnarnesi að Austurströnd 2, 10. ágúst til og með  
25. september, 2012. Einnig má sjá tillöguna á  
heimasíðu bæjarins,  www.seltjarnarnes.is.
Þeir sem telja sig hagsmuna eiga að gæta, eiga þess kost 
að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim 
skilað skriflega til þjónustuvers í bæjarskrifstofunum á á 
Seltjarnarnesi eigi síðar en 25. september, 2012. Þeir sem 
eigi gera athugasemdir við breytinguna fyrir þann tíma 
teljast samþykkir henni.

Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi 
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes.

 
 

Samráðsfundur um drög að lands-
skipulagsstefnu 2013-2024 
Skipulagsstofnun heldur samráðsfund 17. ágúst á Hótel 
Reykjavík Natura (Loftleiðahótelinu) þar sem fjallað 
verður um drög að landsskipulagsstefnu 2013-2024. 
Fundurinn er öllum opinn og ber keim af „opnu húsi“ en 
markmiðið er að sem flestir hafi möguleika á að kynna 
sér málið og eftir atvikum taka þátt í umræðum. Þátttak-
endur tilkynni komu sína í netfangið 
einar@skipulagsstofnun.is í síðasta lagi daginn fyrir 
fund. Hægt er að nálgast drög að landsskipulagsstefnu 
sjá www.landsskipulag.is  

Útsending verður frá kynningu draganna sjá „Fréttir“ á: 
www.landsskipulag.is og www.skipulagsstofnun.is 
 
Dagskráin er eftirfarandi: 
10.00 – 12.00. Opið hús. Veggspjöld og önnur gögn 
liggja frammi. 
13.00 – 14.30. Kynning. Drög að stefnu um miðhá-
lendið, búsetumynstur og skipulag haf- og strandsvæða 
verða kynnt ásamt umhverfisskýrslu. 
14.45 – 16.00. Hringborðsumræður.  
 
Skipulagsstofnun 

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27 
mánudaginn 20. ágúst 2012 kl. 17:00. 
      (Gengið inn Grafarvogs megin) 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  

www.fsraf.is 
eða í  síma 580 5252 

BLÁSKÓGAR 9

Hafðu samband 
EGGE ERT MRR ARÍUSON Sölufulltrúi 
Sími 690 1472S

Um er að ræða fallegt 283,1 fm 
einbýlishús á einni hæð með 2. 
herb aukaíbúð á jarðhæð. Þetta er 
eign sem vert er að skoða. 
Verð 59,9 millj

Eggert Maríuson, sölufulltrúi 
verður á staðnum 
(gsm. 690-1472)

OPIÐ HÚS, MÁNUDAGINN  
13. ÁGÚST FRÁ KL.18.00-18.

UPPLÝSINGAR: Sveinn Eyland  
lögg.fasteignasali á skrifstofu 

LANDMARK. Engar upplýsingar 
veittar í gegnum síma.

Til sölu tískuvöruverslun með hátískufatnað 
og íslenska hönnun. Verslunin er staðsett á 

góðum stað við Laugaveginn í leiguhúsnæði.  
Hentug eining fyrir 1-2 aðila sem vilja skapa 

sér vinnu.  
Góð ársvelta og vaxtamöguleikar miklir.

- VIÐSKIPTATÆKIFÆRI -
TÍSKUVÖRUVERSLUN VIÐ 

LAUGAVEGINN

113 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Mánudag 13. ágúst 17:00 - 18:00 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is 
sími: : 697 3080

Verð: 55,0 millj.

Fallegt og vel staðsett 224,4 fm 
raðhús

Gott innra skipulag

Mjög vandaðar innréttingar

Stórar suðursvalir ásamt góðum 
garði í suður

Friggjarbrunnur 36

sími: 511 1144
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GÓÐA SKEMMTUN Í ÁGÚST! #STÖÐ2

THE KILLING
Nú kemur loksins í ljós hver 
drap Rosie Larsen!
Sunnudaga kl. 22.05

PILLARS OF THE EARTH
Magnaðir þættir í anda
Game of Thrones.
Mánudaga kl. 21.40

MAD MEN
Einn besti dramaþáttur
sögunnar snýr aftur.
Sunnudaga kl. 21.35

EVRÓPSKI DRAUMURINN
Nú er komið að hrikalegu
lokauppgjöri hjá strákunum!
Föstudaga kl. 20.05

BRIDESMAIDS
Ein besta gamanmynd
síðari ára!
Miðvikudaga kl. 20.00

VEEP
Nýr gamanþáttur sem er til-
nefndur til Emmy verðlauna.
Mánudaga kl. 20.50

WHO DO YOU THINK
YOU ARE?
Ættartré fræga fólksins.
Mánudaga kl. 22.40

UP ALL NIGHT
Frábærir gamanþættir um 
nýbakaða foreldra.
Miðvikudaga kl. 20.25

BARNAEFNI
Frábært skemmtiefni fyrir
þá yngri – allt á íslensku!
Alla virka daga og allar helgar

NÝTT
NÝTT

NÝTT

MASTERCHEF
Gordon Ramsey leitar að besta
áhugakokki Bandaríkjanna.
Fimmtudagadaga kl. 20.05

Fyndnasti mánuður
ársins er hafinn!

Steindinn okkar kemur eins og riddari
á hvítum hesti inn í sjónvarpið þitt í
ágúst. 3. þáttaröðin slær öll met í
fyndni og óvæntum uppákomum.
Lögin með Steinda og félögum eru
að sjálfsögðu á sínum stað auk þess
sem hann platar ótal fræga Íslendinga
með í grínið. Hefst 23. ágúst.
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