atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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VEISTU
HVAÐ ÞÚ VILT?
VIÐSKIPTASTJÓRI
Á FYRIRTÆKJASVIÐI

LÖGFRÆÐINGUR
Á TJÓNASVIÐI - PERSÓNUTJÓN

Leitað er eftir öflugum og þjónustulunduðum einstaklingi til
að vinna í hópi metnaðarfullra starfsmanna sem sinna sölu og
þjónustu við fyrirtæki og stofnanir. Starfið er í senn fjölbreytt
og krefjandi.

9|UåXUOHLWDUDåO|JIU åLQJLiWMyQDVYLåLWLODåYLQQDtKySL
metnaðarfullra starfsmanna okkar. Krefjandi og fjölbreytt
starf í góðu og líflegu starfsumhverfi.

STARFSSVIÐ
$OPHQQéMyQXVWDRJUiåJM|I WLOYLåVNLSWDYLQDIpODJVLQV
 iI\ULUW NMDVYLåL
7LOERåVJHUåRJVDODWLOQçUUDRJQ~YHUDQGLYLåVNLSWDYLQD
*UHLQLQJRJiK WWXPDW

STARFSSVIÐ
7MyQDXSSJM|U
ÉNYDUåDQDWDNDXPEyWDVN\OGX
<ILUIHUåJDJQDVHPWHQJMDVWWMyQXP
6DPVNLSWLYLåWMyQéRODO|JPHQQRJ~UVNXUåDUQHIQGLU
/|JIU åLOHJUiåJM|I

HÆFNISKRÖFUR
+iVNyODPHQQWXQiVYLåLYLåVNLSWDIU åLHåDVDPE ULOHJ
 PHQQWXQVHPQçWLVWtVWDUIL
5H\QVODDI V|OXYiWU\JJLQJD VNLOHJ
*yåéHNNLQJiW|OYXRJXSSOçVLQJDW NQL
0DUNV NQLRJUH\QVODDI V|OXVW|UIXP
+ IQLWLODåNRPDIUiVpUXSSOçVLQJXPtU åXRJULWL
)UXPNY åLRJéMyQXVWXOLSXUå

HÆFNISKRÖFUR
.DQGtGDWVHåDPHLVWDUDSUyI tO|JIU åL
5H\QVODRJéHNNLQJiPiOHIQXPYiWU\JJLQJD VNLOHJ
èHNNLQJiVNDåDEyWDUpWWLRJYiWU\JJLQJDUpWWL
/LSXUåRJK IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
)UXPNY åLVNLSXO|JåYLQQXEU|JåRJVMiOIVW åLtVWDUIL
*RWWYDOGiWDODåULRJULWDåULtVOHQVNX
*yåNXQQiWWDtHQVNXVNLO\UåLRJNXQQiWWDtHLQX
 1RUåXUODQGDPiOL VNLOHJ

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 1. OKTÓBER NK.
1iQDULXSSOçVLQJDUJHIXU+DUSD9tåLVGyWWLUPDQQDXåVVWMyUL
harpa@vordur.is

9LQVDPOHJDI\OOLå~WXPVyNQLUiYRUGXULVHåDVHQGLåEHLQW
istarfsumsoknir@vordur.is

9|UåXUWU\JJLQJDUKIHUDOKOLåDYiWU\JJLQJDIpODJtHLJX%DQN1RUGLN)pODJLåKHIXUYD[LåKUDWWiXQGDQI|UQXPiUXPRJtGDJVWDUIDXPVWDUIVPHQQ
KMiIpODJLQX9|UåXUHUiKXJDYHUåXUYLQQXVWDåXUI\ULUIyONVHPYLOOWDNDéiWWtIUHNDULXSSE\JJLQJXRJYH[WLIpODJVLQViNRPDQGLiUXP$OODUQiQDUL
XSSOçVLQJDUXPIpODJLåPiQiOJDVWivordur.is

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.
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Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins,
stofnuð 1877. Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns.
Ísafoldarprentsmiðja býður heildarlausnir í prentþjónustu,
er leiðandi í hagkvæmum lausnum, hefur vaxið og styrkst í
kreppunni og stendur sterkari en nokkru sinni fyrr.

M

HV

ERFISME
R
KI

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á haraldur@isafold.is fyrir
21. September 2012.

N

OF

s
77

Í boði er skemmtilegt, fjölbreytt og krefjandi starf með skemmtilegu
fólki.

PRE

Við leitum að reynslumiklum einstaklingi til að hjálpa okkur við
að útbúa kynningarefni fyrir Ísafoldarprentsmiðju og þróa útlit
þess, ásamt því að sjá um vefsíðu og vefverslunarkerfi fyrirtækisins.
Starfið er í markaðsdeild. Umsækjandi þarf að kunna á öll helstu
forrit sem tengjast hönnun, myndvinnslu og umbroti og geta unnið
sjálfstætt og verið skapandi. Hann þarf að vera góður í mannlegum
samskiptum og hafa frumkvæði.

s ST

Okkur vantar grafískan hönnuð

141

825

Prentgripur

Suðurhraun 1
Garðabæ
Sími: 595 0300
www.isafold.is

LAUGARDAGUR 15. september 2012

3

Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar
óskar að ráða sérfræðing í vinnslu og
miðlun upplýsinga.

LYFLÆKNINGASVIÐ

Starﬁð felur í sér:
• Söfnun og úrvinnslu tölulegra upplýsinga.

Hjúkrunarfræðingur
Göngudeild hjartabilunar

Hjúkrunarfræðingur
Lungnadeild

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á göngudeild
hjartabilunar-hjartagátt við Hringbraut. Á deildinni er veitt sérhæfð
meðferð fyrir fullorðna einstaklinga með hjartabilun.

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á lungnadeild A6 í
Fossvogi. Deildin, sem er bráðadeild með hágæslurýmum, er eina
sérhæfða lungnadeildin á landinu. Á deildina koma sjúklingar til
greiningar og meðferðar á bráðum og langvinnum lungnasjúkdómum
sem og öndunartruflunum sem tengjast svefni.

• Umsjón með árskýrslu sviðsins, skýrslugjöf til opinberra
aðila og aðra skýrslugerð.
• Þróunarverkefni, greiningavinnu og sérstakar athuganir.
• Margháttaða framsetningu og miðlun upplýsinga.
• Umsjón með vefmálum fjölskyldusviðs.
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu.
• Hæfni í framsetningu ritaðs máls og góð tök á íslensku máli.
• Góð tölvukunnátta.
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð.
• Þekking á málaﬂokkum sviðsins er kostur.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ber ábyrgð á, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð fyrir
hjartabilaða á göngudeild
» Sérhæfð hjúkrun sjúklinga með hjartabilun
» Heildræn hjúkrun fyrir sjúklinga og fjölskyldur þeirra
» Þátttaka í teymisvinnu og náin samvinna við aðrar hjartadeildir
» Ráðgjöf til fagaðila og samvinna við heimahjúkrun varðandi
aldraða hjartabilaða
» Þátttaka í þróun göngudeildarinnar

Hæfnikröfur
Fjölskylduþjónustan býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
Umsækjendur sendi upplýsingar um menntun og fyrri störf
til Fjölskylduþjónustunnar í Hafnarﬁrði, Strandgötu 6, 220
Hafnarﬁrði, fyrir 24. september n.k.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri
Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar rannveig@hafnarfjordur.is
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar, jafnt
sem konur, hvattir til að sækja um starﬁð.

»
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Góð samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð
Faglegur metnaður
Reynsla í hjúkrun hjartasjúklinga og/eða langveikra sjúklinga
Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 29. september 2012 og veitist
starfið frá 15. október 2012 eða eftir samkomulagi.
» Starfshlutfall er 60%, dagvinna.
» Upplýsingar veita Kristín Sigurðardóttir, deildarstjóri, netfang
krsigur@landspitali.is, sími 824 5255 og Þórgunnur Hjaltadóttir,
mannauðsráðgjafi, netfang torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum sem búa yfir þekkingu og
reynslu sem og nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum. Á deildinni er
lögð áhersla á að taka vel á móti nýju fólki og veita góða aðlögun.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Að veita einstaklingshæfða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning til
einstaklinga og aðstandenda þeirra sem leita til lungnadeildar
til greiningar, rannsókna og/ eða meðferðar vegna einkenna
frá öndunarfærum.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Góð samskiptahæfni
» Faglegur metnaður

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 29. september 2012 og veitist
starfið frá 15. október 2012 eða eftir samkomulagi.
» Um er að ræða vaktavinnu en starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði en fastar næturvaktir eru einnig í boði.
» Upplýsingar veita Alda Gunnarsdóttir, deildarstjóri, netfang
aldagunn@landspitali.is, sími 825 5037 og Þórgunnur Hjaltadóttir,
mannauðsráðgjafi, netfang torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.

Laun samkvæmt gildandi 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.
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COMPUTER SYSTEM MANAGER
KERFISSTJÓRI/UMSJÓNARMAÐUR
TÖLVUKERFA
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Kerfisstjóra/Umsjónarmanns Tölvukerfa lausa til umsóknar.Umsóknarfrestur er til og
með 21. september 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 System Manager. The closing date for this postion is
September 21, 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

Veitingastjóri í
kafﬁteríu Perlunnar
Perlan leitar að veitingastjóra í
kafﬁteríu Perlunnar.
Einnig óskar veitingahús Perlunnar eftir
framreiðslu- og matreiðslunemum.
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HEFUR ÞÚ AUGA
FYRIR TÆKIFÆRUM?
Við leitum að sérfræðingi í viðskiptaþróun
Viðskiptaþróun N1 leitar að hugmyndaríkum, framsæknum og snjöllum einstaklingi í hópinn. Hlutverk viðskiptaþróunar er m.a. að leita tækifæra, veita ráðgjöf og upplýsingar, nýta tækni til framþróunar, að fylgja eftir N1 kortinu
og vinna þvert á deildir. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem krefst frumkvæðis og sjálfstæðis í starﬁ.
Hlutverk:
ŘLeita nýrra viðskiptavinahópa ásamt eftirfylgni
Ř<WULRJLQQULJUHLQLQJDUPH²£KHUVOX£DXNLQQ£UDQJXU
Ř%HLQQ£OJXQYL²YL²VNLSWDYLQDKµSD¯VDPYLQQX
við markaðsdeild
Ř.RUWD¼WJ£IDRJWHQJGP£OHIQL¯VDPYLQQXYL²
viðskiptaþjónustu
Ř9LUNQLRJIUDPÀUµXQ1NRUWVLQV

Menntunar- og hæfniskröfur:
Ř+£VNµODPHQQWXQVHPQ¿WLVW¯VWDUŵ
Ř HNNLQJRJUH\QVOD£V¸OXRJPDUND²VP£OXP
Ř*µ²DOPHQQW¨NQLÀHNNLQJ
Ř*µ²¯VOHQVNXNXQQ£WWD
Ř+¨IQLWLOD²NRPDIUDPRJKDOGDN\QQLQJDU
Ř)UXPNY¨²L£UDQJXUVGU¯IDQGLKXJVXQRJ£KXJL
á að tileinka sér nýjungar
Ř6DPVNLSWDI¨UQLRJM£NY¨WWYL²KRUI

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ívar Ragnarsson, deildarstjóri viðskiptaþróunar í síma 440 1042 eða
í tölvupósti ivar@n1.is. Áhugasamir sæki um starﬁð með því að senda ferilskrá ásamt nánari upplýsingum
á netfangið atvinna@n1.is fyrir 25. september nk.

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

VEITINGASTJÓRI
Við viljum ráða öflugan veitingastjóra í dagvinnu til að sjá um
rekstur American Style við Tryggvagötu.
Starfslýsing: Veitingastjóri leiðir allt daglegt starf, ber ábyrgð
á starfsfólki og sér um allan rekstur.
Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. Sjálfstæði og
metnaður, öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfni í
mannlegum samskiptum. Reynsla af svipuðu starfi og/eða af
heimilisstörfum er kostur. Umsækjandi þarf að vera 30 ára
eða eldri og í góðu líkamlegu formi.
Nánari upplýsingar veitir Herwig Syen á hs@foodco.is.

American Style er starfrækt á fimm stöðum á höfuðborgarsvæðinu.

6

15. september 2012 LAUGARDAGUR

ÍSLENSKA KAFFISTOFAN LEITAR AÐ
KAFFIBARÞJÓNI Í FULLT STARF.
Allt sem við viljum er metnaður, samskiptahæfni, þjónustulund, heiðarleiki og jákvætt
viðhorf til lífsins.
Og að sjálfsögðu ástríða fyrir góðu kaffi.
Sendu okkur umsókn ásamt mynd á
atvinna@kaffistofan.is.

2OtXGUHL¿QJ

Meiraprófsbílstjóri
Olíudreiﬁng óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra
staðsettan á Akureyri til framtíðarstarfa. Um fjölbreytt
starf er að ræða við olíudreiﬁngu beint á vinnuvélar,
tanka og skip og vinnu í birgðastöð. Olíudreiﬁng
greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi.
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Páll Jóhannsson í
síma 550 9910.
Umsóknir sendist á akureyri@odr.is
fyrir 20. september.
Störﬁn standa báðum kynjum jafnt til boða. Nánari upplýsingar
um Olíudreiﬁngu ehf. má nálgast á www.oliudreiﬁng.is

Dagþjónustan Lækjarás
óskar eftir starfsmanni í eldhús. Um er að ræða 80% starf
og vinnutíminn er frá 10.00-16.00 alla virka daga. Staðan
er laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. Lækjarás
er í Stjörnugróf 7 og er dagþjónusta fyrir fullorðið fólk með
þroskahömlun.
Starfsmaður í eldhúsi sér m.a um skömmtun máltíða, þvott,
frágang eftir matar-og kafﬁtíma og almenn þrif á eldhúsi.
Hann vinnur í samvinnu við matráð í Bjarkarási og starfar
eftir reglugerð um matvælaeftirlit og hollustuhætti við
framleiðslu og dreiﬁngu matvæla.
Nánari upplýsingar veita Guðbjörg Haraldsdóttir og
Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 4140560. Einnig er hægt
að nálgast upplýsingar um Lækjarás á heimasíðu Áss
styrktarfélags, www.styrktarfelag.is.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.
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Þroskaþjálfi / stuðningsfulltrúi óskast
Starfsmenn óskast
-smíði úr ryðfríu stáli
Slippurinn Akureyri ehf. óskar eftir að ráða starfsmenn í smíði úr ryðfríu stáli. Um er að ræða smíði
á stöðluðum framleiðsluvörum fyrirtækisins sem og
smíði á vinnslubúnaði.

við deild fyrir einhverfa og þroskahefta nemendur í Tækniskólanum.
Um er að ræða 70% starfshlutfall í nokkrar vikur vegna forfalla.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax.
Upplýsingar veitir Fjölnir Ásbjörnsson: fa@tskoli.is | Sími 821 5647.

www.tskoli.is

Upplýsingar í síma 460 2900.
Umsóknir sendist á slipp@slipp.is

Fjármála- og þjónustustjóri
óskast til starfa hjá Fjárvakri – fjármálaþjónustu,
dótturfélagi Icelandair Group

Rennismiðir – nemar í rennismíði
Slippurinn Akureyri ehf. óskar eftir að ráða 2 rennismiði eða nema í rennismíði. Starﬁð felst bæði í
vinnu við okkar framleiðsluvörur sem og almenna
viðgerðarvinnu.
Verkstæði okkar samanstendur bæði af tölvu- og
handstýrðum rennibekkjum og fræsurum. Nýlega
tókum við í gagnið nýtt 5-ása fræsiverk frá DMG.
Upplýsingar í síma 460 2900.
Umsóknir sendist á slipp@slipp.is

Slippurinn Akureyri ehf. • DNG • Naustatanga 2 • 600 Akureyri
Sími: 460 2900 • Fax: 460 2901 • www.slipp.is•www.dng.is

VÉLAMENN - HAFNARFIRÐI
Tvö störf vélamanna á þjónustustöðinni í Hafnarﬁrði eru
laus til umsóknar. Um 100% störf er að ræða. Hluta vetrarins þurfa starfsmennirnir að vinna á vöktum, annasvegar frá
kl. 04:00 til 12:30 og hinsvegar frá kl.12:30 til 21:00. Annan
tíma ársins er unnin hefðbundin dagvinna.
Starfssvið
Viðhald og þjónusta vega og vegbúnaðar á starfssvæði
Vegagerðarinnar á Sv-svæði.
Vinna í vaktstöð v/ vetrarþjónustu við rafrænan veg- og
tækjabúnaði ásamt upplýsingagjöf.
Ýmiss vinna í starfsstöð Vegagerðarinnar í Hafnarﬁrði.

•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur
Almennt grunnnám, stúdentspróf eða samsvarandi
er kostur.
Tölvukunnátta nauðsynleg.
Meirapróf bifreiðastjóra.
Vinnuvélaréttindi.
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
Góðir samstarfshæﬁleikar og þjónustulund.

•
•
•
•
•
•

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar
jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu
Vegagerðarinar eru konur með tilskyldar hæfniskröfur
sérstaklega hvattar til að sækja um starﬁð.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 1. október 2012. Umsóknir berist
forstöðumanni starfsmannadeildar netfang
starf@ vegagerdin.is. Umsóknareyðublað má ﬁnna á slóðinni http://www.vegagerdin.is/umsoknir-og-leyﬁ/ymislegt/
en ekki er gerð krafa um að það sé notað.
Í umsókninni komi fram upplýsingar um þær hæfniskröfur
sem gerðar eru.

Fjárvakur leitar eftir metnaðarfullum, áhugasömum og duglegum einstaklingi í krefjandi starf
þjónustustjóra sem ber ábyrgð á bókhaldi viðskiptavina ásamt því að starfa sem fjármálastjóri eins
þeirra. Lögð er áhersla á að viðkomandi geti unnið sjálfstætt. Boðið er upp á gott starfsumhverfi og
þægilega starfsaðstöðu, auk tækifæris til þróunar í starfi.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

STARFSLÝSING

MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR

Yfirumsjón með bókhaldi viðskiptavina
II Afstemmingar og lokafrágangur í mánaðarog árshlutauppgjörum
II Afstemmingar og frágangur gagna til
skattyfirvalda
II Skil á bókhaldi til endurskoðunar
II Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir
stjórnendur
II Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
II Unnið er náið með stjórnendum viðskiptavina
við þjónustu og upplýsingagjöf

II Viðskiptafræðimenntun af endurskoðunareða fjármálasviði
II Löggilding í endurskoðun og/eða löng haldgóð
reynsla af störfum á endurskoðunarskrifstofu
II Mikil reynsla á sviði bókhalds, af afstemmingum
og uppgjörum stærri fyrirtækja
II Mjög góð Excelþekking
II Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
II Mikil þjónustulund og skipulögð vinnubrögð
II Starfsreynsla æskileg af sambærilegum störfum

Staða fjármálastjóra eins af dótturfyrirtækjum
Icelandair Group
II Áætlanagerð og eftirfylgni áætlunar
II Mánaðaruppgjör og skýrslugerð samfara því
II Undirbúningur fjárhagsupplýsinga fyrir
stjórnarfundi
II Sjóðs- og áhættustýring
II Reikningagerð og eftirlit með samþykkt
reikninga frá birgjum
II Aðstoð við verðútreikninga og tekjustýringu
II Yfirumsjón með skráningu upplýsinga
í bókunarkerfi
II Vinnsla stjórnendaupplýsinga í Cognos
og tilfallandi greining talnaefnis er varðar
reksturinn
II Samskipti við samstarfs- og hagsmunaaðila

Æskilegt er að starfsmaður geti haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Bjarni í síma 522-1461
og Jóhann í síma 522-1462.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

FJÁRVAKUR – FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA EHF.
REYKJAVÍKURFLUGVELLI I 101 REYKJAVÍK
SÍMI 50 50 250 I FAX 50 50 259
FJARVAKUR@FJARVAKUR.IS I WWW.FJARVAKUR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Halldóra Katla Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri
dora@fjarvakur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.fjarvakur.is/lausstorf
eigi síðar en 24. september nk.

ÍSLENSKA SIA.IS ICS 61083 09.2012
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vinbudin.is

Sérfræðingur á sviði upplýsingatækni

Óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði okkar.
Leitum að vandvirkum og samviskusömun einstakling
sem getur haﬁð störf sem fyrst.
Upplýsingar í síma 567 7722 eða á e-maili: breytir@breytir.is.

Jeppaþjónustan Breytir ehf
Stórhöfða 35 Reykjavík sími 567 7722

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að ráða sérfræðing í upplýsingamálum til
starfa á rekstrarsviði. Rekstrarsvið ÁTVR hefur umsjón með tölvu- og upplýsingamálum,
fasteignamálum og öryggismálum.

Framkvæmdastjóri
Listahátíðar í Reykjavík

ÁTVR rekur 47 vínbúðir á landinu ásamt því að sjá um heildsöludreifingu tóbaks. Í þessu felst stjórnun innkaupa,
dreifingar og sölu og eru upplýsingakerfi og samþætting þeirra æ mikilvægari þáttur í starfseminni. Um er að ræða
nýtt starf sem starfsmaðurinn tekur þátt í að móta.
Helstu verkefni eru:
· Daglegt utanumhald og áætlanagerð varðandi viðhald
og þróun upplýsingakerfa ÁTVR.
· Umsjón með tæknilegri hlið innri og ytri vefs ÁTVR.
· Samþætting upplýsingakerfa ÁTVR.
· Önnur tilfallandi verkefni.
· Helstu kerfi sem um ræðir eru: Microsoft Dynamics Nav,
AGR Innkaup, Cognos, GoProNet, sérlausnir byggðar á
Microsoft SQL Server og Orri, mannauðskerfi ríkisins.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. verkfræðieða tölvunarfræði.
· Reynsla af verkefnastjórnun og rekstri upplýsingakerfa.
· Þekking á Microsoft Dynamics Nav og Microsoft SQL Server.
· Þekking á uppbyggingu vefkerfa.
· Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
· Öguð vinnubrögð og metnaður til að ná árangri.
· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka
mið af þessum gildum.

Starﬁð er fólgið í fjölþættum undirbúningi hverrar hátíðar og
öðrum þeim verkefnum sem unnin eru á vegum Listahátíðar.
Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur og stjórn fjármála
Listahátíðar í umboði stjórnar og listræns stjórnanda Listahátíðar,
vinnur að fjáröﬂun og samningagerð, gerð fjárhagsáætlunar og
uppgjörs.

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

Umsækjandi haﬁ háskólamenntun sem nýtist í starﬁ sem og
reynslu af rekstri, fjármála- og verkefnastjórnun. Umsóknum
fylgi upplýsingar um menntun og starfsreynslu.
Frekari upplýsingar veitir formaður stjórnar, Kjartan Örn Ólafsson
(olafsson@gmail.com).
Umsóknarfrestur er til 1. október 2012.
Umsóknir berist til formanns stjórnar Listahátíðar í Reykjavík í
pósthólf 88, 121 Reykjavík.

ENNEMM / SÍA / NM54226

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

Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra Listahátíðar í
Reykjavík. Ráðningartími er frá 1. desember 2012, eða fyrr eftir
samkomulagi.

Við leitum að
Microsoft meistara
Hýsingar- og rekstrardeild á fyrirtækjasviði Símans leitar að
reynslumiklu starfsfólki með sterka ábyrgðarkennd og framtíðarstarf
í huga. Starfið felst í rekstri miðlægra upplýsingakerfa Símans,
bæði innra kerfis og hýsingarumhverfis. Að auki felur starfið í
sér samskipti og samvinnu bæði við aðrar deildir Símans og við
viðskiptavini fyrirtækisins.

Skannaðu hérna

Barcode Scanner

Þekking og reynsla:
· Mjög góð þekking á MS stýrikerfum
er nauðsynleg
· Þriggja til fimm ára reynsla af rekstri,
hönnun og uppsetningu tölvukerfa
· Microsoft vottun er æskileg, t.d. MCSE
eða MCITP: Enterprise Administrator
· Góð þekking á Lync, Sharepoint,
Exchange eða SCCM er æskileg, ásamt
góðri þekkingu á daglegum rekstri tölvukerfa

Hæfniskröfur:
· Afbragðs þjónustulund
· Samskiptalipurð og hæfni til að vinna
einn eða í hópi
· Kraftur og frumkvæði
· Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
· Sveigjanleiki og góð aðlögunarhæfni

til að sækja

Hvað segir Símafólkið?
Skoðaðu viðtöl með því
að skanna kóðann.

Umsóknarfrestur er til og með 29. september 2012
Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum
skapandi, áreiðanleg og lipur.

Einar Ágúst, Microsoft sérfræðingur

LAUGARDAGUR 15. september 2012
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Störf hjá IÐUNNI fræðslusetri
Sérfræðingur á fjármálasvið

Verkefnastjóri

Hagar hf. óska eftir að ráða sérfræðing á
fjármálasvið félagsins. Viðkomandi þarf
helst að geta haﬁð störf 1. nóvember nk.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið umsokn@hagar.is en umsóknarfrestur er til og með 23. september nk.

Helstu verkefni:
x Umsjón með heimasíðu
x Umsjón með rafrænu fréttabréfi
x Markaðssetning námsframboðs
x Þróun fræðslu og þjálfunar með

Starfslýsing:
o Sjóðstýring samstæðunnar
o Umsjón með gjaldeyrismálum og erlendum
greiðslum samstæðunnar
o Greiðsla reikninga móðurfélags og sérvörusviðs
o Úrvinnsla fjárhags- og tölfræðilegra upplýsinga
o Upplýsingavinnsla til framkvæmdastjórnar
o Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur:
o Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, helst á sviði
viðskipta- eða hagfræði
o Þekking á bókhaldi og Navision Financials kostur
o Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður
til að ná árangri í starﬁ
o Nákvæm og öguð vinnubrögð
o Hæfni í mannlegum samskiptum
Hagar er leiðandi verslunarfyrirtæki á íslenskum markaði
sem rekur 59 verslanir innan 6 smásölufyrirtækja og 4
vöruhús. Fyrirtæki Haga eru Bónus, Hagkaup, Aðföng,
Bananar, Ferskar kjötvörur, Hýsing, Útilíf, Zara, Debenhams og Sólhöfn en Sólhöfn rekur tískuvöruverslanirnar
Topshop, Evans, Dorothy Perkins, Karen Millen, Saints,
Day og Warehouse. Fyrirtæki Haga eru öll rekin sem
sjálfstæð fyrirtæki og hafa þess vegna ólík rekstrarform
og ólíka menningu. Hlutverk Haga er að veita þessum
fyrirtækjum aðhald og ﬁnna sameiginlega ﬂeti sem geta
leitt til hagræðingar í kostnaði og aukið tekjumöguleika
fyrirtækjanna og þar af leiðandi samkeppnisstyrk þeirra.
Hlutverk Haga er enn fremur að skapa virði fyrir hluthafa,
með arðsömum rekstri.

vef– og fjarfundabúnaði

x Umsjón með hönnun efnis
x Þróun tölvunámskeiða
x Önnur verkefni

Hæfniskröfur:
x Menntun á sviði margmiðlunar
x
x
x
x

æskileg eða sambærileg
menntun
Reynsla og þekking á sviði
heimasíðugerðar
Góð íslenskukunnátta og reynsla
af textagerð
Samstarfshæfileikar
Nákvæm og skilvirk vinnubrögð

Ráðskona í hálft starf
Helstu verkefni:
x Þrif á húsnæði IÐUNNAR Skúlatúni
x Umsjón með léttum hádegisverði
x Umsjón með veitingum á fundum
x Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
x Reynsla af ræstingum
x Kunnátta og áhugi á matargerð
x Menntun sem matartæknir kostur
x Vandvirkni og rösk vinnubrögð
x Góðir samskiptahæfileikar

IÐAN fræðslusetur ehf.
varð til við samruna fimm
fræðslumiðstöðva í
iðnaði og ferðaþjónustu
árið 2006.
Eigendur IÐUNNAR eru:
Samtök iðnaðarins,
Samiðn, MATVÍS,Félag
bókagerðarmanna,FIT,
VM,Bílgreinasambandið,
Samtök ferðaþjónustunnar og Meistarafélag
húsasmiða.
Hjá IÐUNNI eru góð
starfsskilyrði og
starfsandi. Starfsmenn
eru 20 talsins.
www.idan.is

Nánari upplýsingar veita Hildur Erla Björgvinsdóttir hildur@radum.is og Nathalía
Halldórsdóttir nathalia@radum.is hjá Ráðum atvinnustofu. Umsóknarfrestur er til og
með 23. september n.k. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á
heimasíðu Ráðum www.radum.is. Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá og
kynningarbréf.

Austurbrú ses. er sjálfseignarstofnun byggð á grunni Þekkingarnets Austurlands, Þróunarfélags Austurlands, Markaðsstofu
Austurlands og Menningarráðs Austurlands og annast jafnframt daglegan rekstur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi.
Stofnunin verður með sex starfsstöðvar á Austurlandi og rúmlega 20 starfsmenn. Sjá nánar á www.austurbru.is.
Tilgangur Austurbrúar ses. er að vinna að hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja á Austurlandi og
veita samræmda og þverfaglega þjónustu tengda atvinnulífi, menntun og menningu. Austurbrú ses. er í forsvari fyrir þróun
atvinnulífs, samfélags, stjórnsýslu, háskólanáms, símenntunar, rannsókna, þekkingar- og menningarstarfs á Austurlandi.

Framkvæmdastjóri Austurbrúar

Búseta á Austurlandi er skilyrði
Nánari upplýsingar:

Stjórn Austurbrúar ses. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til þess að stýra
sjálfseignarstofnun sem varð til á Austurlandi á vormánuðum 2012.
Leitað er að drífandi einstaklingi sem býr yfir skipulagshæfileikum og hefur mikla samskiptahæfni til þess
að vera leiðtogi í öflugum hópi starfsmanna Austurbrúar ses. Um er að ræða afar fjölbreytt ábyrgðarstarf
sem byggir á innleiðingu flókinna breytinga og samskiptum við sveitarfélög, þekkingarstofnanir, fyrirtæki,
ríkisstofnanir, ráðuneyti, Alþingi og aðra þá sem til stofnunarinnar leita. Óskað er eftir að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst, eða eftir samkomulagi.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

>B#71'81%+231)/'23"1&2%-)
>B#71'8&1"-+5A-$&*81("'28A3,4."1
>4,,31=)23/&.4."1:4-#/)23*;1."1
>8'*<&5)25%)3"1&9,<'/'"1"("'2-4.""),"
> %1+%&."1;4./'3%.'2,"-7.$4.

>82+;,"-%..34.2%-.3)23:23"1&)
>%7.2,""&1%+231)23*;1.4./'23"1&2-".."(",$)2+),71)
>%)3/'"(A&),%)+"1/'(A&.):2"-2+)034>%7.2,""&#1%73).'"23*;1.4./'2"-.).'"'%1
>0)./'2+"0".$)(4'24.

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 23. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Assistant Project Manager
European company is looking for an assistant
Requirements:

9HUNHIQLVVWMyUL2UNXVHWXUVODQGE~QDèDULQV
/DQGE~QDèDUKiVNyOLËVODQGVDXJOêVLUHIWLUVWDUIVPDQQLPHèìHNNLQJXiVYLèLHQGXUQêMDQOHJUDOtIU QQD
RUNXJMDIDWLOVWDUIDYLè2UNXVHWXUODQGE~QDèDULQV2UNXVHWULèVpUK ¿UVLJtQêWLQJXOtIU QQDRUNXJMDID
RJYLQQXUDèYHUNHIQXPtVDPVWDU¿YLèIM|OPDUJDDèLOD
ÏVNDè HU HIWLU HLQVWDNOLQJL PHè JyèD ìHNNLQJX i
RUNXYLQQVOX ~U OtIU QXP KUiHIQXP iVDPW ìHNNLQJX
i W NQLOHJXP ~UODXVQXP i ìYt VYLèL 0LNLOY JW HU
Dè YLèNRPDQGL Vp t VWDNN E~LQQ Dè VDPK ID VWDUI
IyONV i yOtNXP ìHNNLQJDUVYLèXP t ìiJX UDQQVyNQD
RJ IUDPOHLèVOX i RUNX ~U OtIU QXP KUiHIQXP RJ
|èUXPHQGXUQêMDQOHJXPRUNXJM|IXP)UXPNY èLRJ
VMiOIVW èYLQQXEU|JèHUXQDXèV\QOHJLUHLJLQOHLNDU

/DXQDNM|UHUXVDPNY PWNMDUDVDPQLQJXPRSLQEHUUD
VWDUIVPDQQD8PVWDUIVNM|UUpWWLQGLRJVN\OGXUJLOGD
Dè|èUXOH\WLO|JXPUpWWLQGLRJVN\OGXUVWDUIVPDQQD
UtNLVLQVQU

6WDU¿è IHOXU t VpU Dè YLQQD Dè IUDPJDQJL RUNXPiOD
ODQGE~QDèDULQV RJ GUHLIEêOLV PHè PHJLQ iKHUVOX i
QêWLQJXOtIU QQDRUNXJMDID0HèDODQQDUVDèNRPDi
IyW IUDPOHLèVOX OtIU QV HOGVQH\WLV i VWDUIVW|è VNyODQV
i +YDQQH\UL 9LQQD PHè |èUXP VWDUIVP|QQXP Dè
IMiUP|JQXQ RJ W NQLOHJXP ODXVQXP YHUNHIQLVLQV
%\JJMD IUHNDU XSS UDQQVyNQDUDèVW|èX /EKË t RUNX
PiOXPRJNRPDDèIU èVOXiìHVVXVYLèL

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORNWyEHUQN8PVyNQLUVHQGLVW
WLO/DQGE~QDèDUKiVNyODËVODQGVEW+DIGtV3pWXUVGyWWLU
ÈVJDUèL+YDQQH\UL%RUJDUQHV

1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU-yQ*XèPXQGVVRQ
OHNWRURJIRUPDèXUXQGLUE~QLQJVQHIQGDU2UNXVHWXUVt
VtPDHèDW|OYXSyVWLMRQJ#OEKLLV

/DQGE~QDèDUKiVNyOLQQ iVNLOXU VpU UpWW WLO Dè KDIQD
|OOXP XPVyNQXP$XJOêVLQJ JHWXU JLOW t DOOW Dè VH[
PiQXèL

gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXP
8PHUDèU èDIXOOWVWDUIRJ VNLOHJWDèYLèNRPDQGL UièQLQJXOLJJXUI\ULU
JHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW0HJLQVWDUIVVW|èHUi+YDQQ
H\ULt%RUJDU¿UèL

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

• Native English speaker with excellent
English writing skills. Good knowledge of
French or any other language is an asset
• Very well organised - Flexible
• Enthusiastic personality and positive
mindset
• Autonomous and resilient to stress
• Working knowledge of MS Office Excel,
Word and specially Powerpoint is a plus.
Job Description
• Assisting in organising and coordinating
team duties (meetings, calls management,
customer support, translation management,
promotions)
• Assisting in events organisation, meetings,
liaising with providers, managing
registrations and preparing Google Docs Excel – accounting reports
• Web research
• Full time job
Those interested please send CV with photo to
european.assistant@gmail.com

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Leiðbeinandi í hlutastarf–
Frístundafjör Aftureldingar
Hársnyrtimeistari/sveinn óskast til starfa í stólaleigu
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa reynslu í faginu og
góða þjónustulund.

6|OXRJ
PDUNDèVVWMyUL
,FHZHDUyVNDUHIWLUDèUièDV|OXRJ
PDUNDèVVWMyUDtQêUULGHLOGVHPOHJJXUiKHUVOXi
V|OXWLOI\ULUW NMDRJVWRIQDQD
ËVWDU¿QXIHOVW
6NLSXODJQLQJRJVDPU PLQJV|OX
 RJPDUNDèVVWDUIV
6DPVNLSWLYLèIM|OPLèOD
6DODRJWLOERèVJHUèWLOI\ULUW NMDRJVWRIQDQD

HÁR & VELLÍÐAN er hársnyrtistofa sem sérhæﬁr sig í að hjálpa konum
sem missa hárið tímabundið eða varanlega. HÁR & VELLIÐAN býður
upp á fallegar hágæðahárkollur og höfuðföt. Stofan leggur áherslu
á rólegt og notalegt umhverﬁ og býður upp á persónulega þjónustu.
HÁR & VELLIÐAN býður upp á alla almenna hársnyrtiþjónustu og notar
eingöngu náttúrulegar hárvörur. Við leggjum líka metnað okkar í að
hjálpa þeim sem glíma við einhver hárvandamál eins og hárþynningu
og ymiskonar hársvarðarvandamál.
Umsóknir berist til sirry@harogvellidan.is

Frístundafjörið er samstarfsverkefni Aftureldingar og bæjaryﬁrvalda
Mosfellsbæjar og er fyrir 1.-2. bekkjar nemendur í grunnskóla.
Óskað er eftir starfskrafti sem er með reynslu í starﬁ með börnum og
er æskilegt að þessi aðili sé íþróttamenntaður, í námi á íþróttabraut,
sé með reynslu við þjálfun og/eða með brennandi áhuga á íþróttum.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Vinnutími frá kl. 14 – 15.30 mán – ﬁm.
Umsóknir sendast á umfa@afturelding.is fyrir ﬁmmtudaginn
20. september. Frekari upplýsingar um starﬁð veitir
Halldór Steingrímsson, Íþróttastjóri Aftureldingar í síma 844-1321.

+ ¿QLVNU|IXU
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/LSXUèRJXPEXUèDUO\QGLtVDPVNLSWXP
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Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði í ullariðnaði.
Á undanförum árum hefur fyritækið þróað útvistarlínu
sem er seld í verslunum í Evrópu og Norður Ameríku
undir vörumerkjunum Icewear og Norwear. Víkurprjón er alfarið í
eigu Drífu ehf.
Drífa ehf, Suðurhrauni 12 C, 210 Garðabæ.


Sölustjóri

IHUVNUDRJIURVLQQDEROILVNDIXUÐD
About Fish ehf leitar að sölustjóra fyrir ferskar og frystar bolfiskafurðir á söluskrifstofuna í
Vestmannaeyjum. Starfið felur í sér mikil samskipti við kaupendur og framleiðslu. Við erum
að leita að umsækjendum með ríka þjónustulund, hæfni í samningum og kunnáttu í
meðferð og miðlun upplýsinga.
Meginverkefnið er að selja ferskar og frystar bolfiskafurðir, ásamt ríkri þátttöku í
framleiðslunni.

=LYRHOYPUN\Y

Féhirðir hjá Heyrnar- og
talmeinastöð Íslands
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands leitar að féhirði í
60% starf. Um er að ræða fjölbreytt og lifandi starf.
Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum
ásamt því að viðkomandi geti unnið sjálfstætt. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.
Starfssvið:
• Greiðsla og innheimta reikninga
• Launaskráning
• Samskipti við ﬂutningsaðila vegna innog útﬂutningspappíra
• Uppgjör ferðareikninga
Hæfniskröfur
• Stúdenspróf eða önnur haldgóð menntun sem nýtist
í starﬁnu
• Reynsla af gjaldkerastörfum
• Góð tölvukunnátta, Word, Exel og bókhaldskerﬁ.
Reynsla af bókhaldskerﬁ ríkisins kostur.
• Færni í dönsku og/eða ensku er einnig kostur.
Féhirðir heyrir undir framkvæmdastjóra.
Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og
hlutaðeigandi stéttarfélags.
Ráðið verður í starﬁð sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 7. október.
Umsókn sem greinir frá menntun og fyrri störfum skal
senda til framkvæmdastjóra Heyrnar- og talmeinstöðvar, Háaleitisbraut 1, 105 Reykjavík, eða á netfangið
gudrung@hti.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðstöfun starfsins liggur fyrir. Umsóknir geta gilt í sex
mánuði frá lokum umsóknarfrests.

– Umsjón með sölustarfi bolfiskafurða til viðskiptavina, ásamt því að greina þróun
markaða.
– Sala bolfiskafurða, ásamt gerð áætlana, sölusamninga og reikninga.
– Vinna náið með framleiðslu- og útflutningsteymum.
– Annast gerð vinnsluleiðbeininga og vörulýsinga.

5H\óZ`USLNYL`UZSHVNO¤MUP
–
–
–
–
–

Menntun og reynsla sem nýtast í starfi
Reynsla og þekking af sölustörfum
Mjög góð tungumálakunnátta
Hæfni í samskiptum
Reynsla í sjávarútvegi er æskileg, ásamt kunnáttu á Navision

Í umsóknum þurfa að koma fram upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.
<WWSûZPUNHY\TZ[HYMPó]LP[H2YPZ[PUU/QmSTHYZZVURYPZ[PUU'HIV\[MPZOPZ eða
Þórir Þorvarðarson, [OVYPY'OHN]HUN\YPZ, sími 
<TZ}RUPY}ZRHZ[M`SS[HY[m^^^OHN]HUN\YPZ¶\TZ}RUHYMYLZ[\YYLUU\Y[
TmU\KHNPUUVR[}ILY

About Fish ehf er sölufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu, miðlun og útflutningi á sjávarafurðum. Félagið er
í fullri eigu Vinnslustöðvar Vestmannaeyja sem stundar veiðar og vinnslu uppsjávarfisks og bolfisks.
:S\ZRYPMZ[VM\Y(IV\[-PZOLY\x=LZ[THUUHL`Q\T2}WH]VNPVNx/HTIVYNxîûZRHSHUKP/S\[]LYR(IV\[
Fish er að miðla íslenskum sjávarafurðum til kaupenda víða um heim, sjá kaupendum og seljendum
sjávarafurða fyrir þjónustu í viðskiptum og útflutningi sjávarafurða með þekkingu á mörkuðum, framboði
og útflutningi.

(IV\[-PZOLOM/VS[HZTmYH2}WH]VNP
:xTP^^^HIV\[MPZOPZ
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Kranamenn
óskast

Forritari

Óskum eftir að ráða vana kranamenn í vinnu.
Mikil vinna fyrir vana menn.
Upplýsingar veitir Ingi í síma 693-7366

Um err a
að ræða
æða starf
starf forritara
ra
a fyrir
fyr
fy innri vef Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri,
y
Landbúnaðarháskóla Íslands
lan
nds
ds og Háskólans á Hólum, sem gengur undir nafninu „UGLA“.
Í boði er áhugavertt og krefjandi
fj
starf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín.

Rafvirki óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja með víðtæka starfsreynslu og
vönduð vinnubrögð. Þarf að vera skipulagður, búa yﬁr þjónustulund og hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum.
Sveinspróf og bílpróf eru skilyrði.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á hugrun@rafvirkni.is

Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu hugbúnaðarteymi sem þróar fjölbreyttar
og sérhæfðar hugbúnaðarlausnir fyrir háskólasamfélagið.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu máli.
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun er kostur.
Mögulegt er að nýr starfsmaður geti sinnt starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

PIPAR \ TBWA U SÍA U 122640

Reiknistofnun býður góða vinnuaðstöðu við Sturlugötu, gott mötuneyti og gefandi
starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnar Stefán Ragnarsson, deildarstjóri Hugbúnaðarþróunar hjá Reiknistofnun
Háskóla Íslands, í síma 525 4221, netfang: ragnarst@hi.is.
Umsóknir skal senda til starfsmannasviðs Háskóla Íslands,
Aðalbyggingu við Suðurgötu, 101 Reykjavík,
eða á netfangið starfsumsoknir@hi.is.

FRUM

Sjá nánar:
www.starfatorg.is og www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

Er Húsin í borginni fasteignasala
að leita að þér?
Óskum eftir löggiltum fasteignasala í skjalagerð og
sölumönnum til starfa sem fyrst. Nóg af verkefnum
framundan, bæði árangurstengd laun og föst laun í
boði. Fullum trúnaði heitið.

Verkefnastjóri NorType

Áhugasamir vinsamlegast sendið inn umsóknir á
telma@husin.is

Starfið
Umferðarstofa leitar að verkefnastjóra í NorType verkefnið á ökutækjasviði. Verkefnið er samvinna
skráningaraðila ökutækja í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og á Íslandi, sem starfrækt er hjá Umferðarstofu, um
skráningu tæknilegra atriða úr evrópskum heildargerðarviðurkenningum á fólksbifreiðum, sendibifreiðum og
mótorhjólum. Verkefnastjóri NorType veitir 11 manna teymi forystu og eru helstu verkefni hans stjórnun
daglegra verkefna, að veita starfsmönnum og samstarfsaðilum ráðgjöf og sjá um gæðaeftirlit og innlestur í
gagnagrunna. Verkefnastjóri vinnur náið með framkvæmdastjóra ökutækjasviðs og forritara NorType að
áframhaldandi þróun verkefnisins, ásamt samstarfsaðilum. Verkefnastjóri NorType sér um samskipti við evrópsk
gerðarviðurkenningaryfirvöld og norræna samstarfsaðila. Að auki ber verkefnastjóri ábyrgð á að
samstarfssamningurinn við Norðurlöndin sé uppfylltur. Starfshlutfall er 100%.

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni
í mannlegum samskiptum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði, tæknifræði eða raunvísindamenntun.
Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði og viðkomandi þarf að hafa framúrskarandi Excel
kunnáttu.
Bíltækniþekking er skilyrði.
Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg og færni í Norðurlandamálum er kostur.
Viðkomandi þarf að búa yfir miklu frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, vandvirkni, og
hafa sérlega góða samstarfs- og samskiptahæfileika.

Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á
vandkvæða.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á
trausti@sparnadur.is

Umsóknarfrestur er til 1. október nk.
Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni www.us.is/page/atvinnuumsokn
Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- og gæðasviðs, olof@us.is
Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
Umferðarstofa
Bt. Ólafar Friðriksdóttur
Borgartúni 30
105 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, forstjóri Umferðarstofu, s. 580-2013. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.
Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á www.us.is
Umferðarstofa var bæði árið 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal félagsmanna SFR –stéttarfélags í
almannaþjónustu. Árið 2012 var stofnunin í öðru sæti. Hjá stofnuninni starfa um 55 starfsmenn. Lögð er áhersla á þjónustu,
árangur, áreiðanleika og jákvæðni. Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að auka öryggi í umferðinni. Stofnunin
hefur innleitt stefnumiðað árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum árangri. Upplýsingar um Umferðarstofu má
finna á www.us.is.

Umferðarstofa
www.us.is
Borgartúni 30 – 105 Reykjavík
Sími: 580-2000 – Fax: 580-2001
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Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti:
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Hönnuður býður krafta sína

EFLA verkfræðistofa
óskar eftir að ráða
tækniteiknara

Grafískur hönnuður/textílhönnuður leitar að
skapandi starfi. Hef góða reynslu af hönnun, vöruþróun
og kynningu, m.a. við íslenskan iðnað og sjálfstæðan
rekstur. Er skipulögð, vandvirk og úrræðagóð,
sveigjanleg og vön að vinna undir tímapressu.
Tölvukunnátta: Gott vald á Photoshop, Illustrator og InDesign
auk Dreamweaver fyrir vefhönnun.

Um er að ræða fjölbreytt verkefni á sviði byggingaog lagnahönnunar, samgangna og orku.

Upplýsingar í síma 869 7590, netfang: namibia@internet.is

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

EFLA er alhliða verkfræði- og
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir
vandaða þjónustu á öllum helstu
sviðum verkfræði og tækni. Við
lítum á öll verkefni sem tækifæri
til þess að stuðla að framförum
og efla samfélagið.

Fyrirtækið gefur jafnframt út fjöldann allan af ýmis
konar ritum.

EFLA býður upp á afbragðs
starfsumhverfi, áhugaverðan
starfsvettvang í alþjóðlegu
umhverfi og sterka liðsheild yfir
200 samhentra starfsmanna.

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverﬁ.
Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en ekki
skilyrði. Árangurstengd laun.

Hæfniskröfur
s Menntun eða reynsla í Revit æskileg
s Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Frekari upplýsingar veitir Arinbjörn Friðriksson,
sviðsstjóri, Byggingarsviðs.
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal
senda til Ástu Bjarkar Sveinsdóttur, starfsmannastjóra,
asta.bjork.sveinsdottir@efla.is, fyrir 27. september.

Umsóknir skulu sendar á netfangið box@frett.is
fyrir 21. september. nk.

HEFUR ÞÚ BRENNANDI
ÁHUGA Á TÍSKU ?
Zara leitar að fólki til verslunarstarfa
Við leitum að jákvæðu og metnaðarfullu fólki sem
hefur áhuga á að vaxa í starfi og öðlast reynslu til
að takast á við fjölbreytt og lífleg verslunarstörf
til framtíðar.
Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri, góðir
í mannlegum samskiptum og hafa áhuga á
sölustörfum.
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Íbúðalánasjóður auglýsir
störf á upplýsingaog tæknisviði

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að fjármunum verði
sérstaklega varið til þess að auka möguleika
fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.

Verslunin Zara selur dömu, herra og barnafatnað í
Kringlunni og Smáralind.
Áhugasamir sendi póst ásamt ferilskrá á:
elingud@zara.is eða skili umsóknum í verslanir.
Umsóknarfrestur er til 21. september.

Sérfræðingur í viðskiptagreind
Íbúðalánasjóður vill ráða öflugan sérfræðing í viðskiptagreind í fullt starf á upplýsinga- og tæknisviði.

Afgreiðslufulltrúi á Akranesi
Vinnumálastofnun Vesturlandi óskar eftir að ráða
starfsmann til að sinna starﬁ afgreiðslufulltrúa.
Leitað er að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi
með hæfni í mannlegum samskiptum. Þjónustuskrifstofan er staðsett á Akranesi. Þjónustusvæðið er
Vesturland auk austur Barðastrandarsýslu. Starﬁð
felst einkum í afgreiðslu, tölvuskráningu, símsvörun
og almennri þjónustu og upplýsingargjöf við atvinnuleitendur og vinnuveitendur. Vinnustaðurinn er
reyklaus.
Menntunar og hæfniskröfur
• Stúdentspróf er æskilegt
• Reynsla af skrifstofustörfum er mikilvæg
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Samskiptahæfni, rík þjónustulund, skipulagshæﬁleikar, sjálfstæði og metnaður til að skila
góðu starﬁ.
Um er að ræða fullt starf og eru laun greidd samkvæmt launakerﬁ starfsmanna ríkisins. Æskilegt er
að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Áhugasamir
geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu
hennar www.vinnumalastofnun.is
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Guðrún Sigríður Gísladóttir, forstöðumaður
Vinnumálastofnunar Vesturlandi í síma 430-5300,
netfang gudrun.gisladottir@vmst.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og
starfsferil sendist til forstöðumanns á netfangið
gudrun.gisladottir@vmst.is og er umsóknarfrestur
til 29. september 2012. Öllum umsóknum verður
svarað.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•

Þátttaka í innleiðingu vöruhúss gagna

•

•

Þarfagreining og skjölun gagnaverkefna

Háskólagráða í tölvunarfræði, verkfræði
eða sambærileg menntun

•

Þróun og hönnun gagnatenginga
og skýrslna

•

Víðtæk þekking á uppbyggingu og virkni venslaðra
gagnagrunna

•

Verkefni tengd rekstri gagnagrunna
og gæðum gagna

•

Þekking á viðskiptagreind og vöruhúsum gagna

•

Reynsla af verkefnastjórnun og þarfagreiningu er kostur

•

Kennsla og leiðbeiningar fyrir notendur

•

Þekking á MS SQL er skilyrði

•

Samskipti við þjónustuaðila

•

Frumkvæði, færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Verkefnastjóri
Íbúðalánasjóður vill ráða öflugan verkefnastjóra í fullt starf á upplýsinga- og tæknisviði.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

•

Utanumhald, skipulagning
og stýring verkefna

•

Háskólamenntun á sviði verkfræði, tölvunarfræði
eða viðskiptafræði

•

Samskipti við þjónustuaðila

•

Reynsla í verkefnastjórnun er skilyrði

•

Gerð tíma- og kostnaðaráætlana

•

Reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðargerð er kostur

•

Skýrslugerð og eftirfylgni

•

Nákvæm og góð vinnubrögð

•

Frumkvæði, færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Upplýsingar um störfin veitir Brynhildur Halldórsdóttir í síma 520 4700, brynhildur@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 30. september nk.

www.ils.is

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969
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Vörustjóri
YFIRVÉLSTJÓRI OG
VIÐHALDSTJÓRI ÓSKAST

Trefjar ehf óska eftir að ráða vörustjóra.
Í starfinu fellst umsjón með innkaupum og
almennri birgðastýringu.
Starfssvið:
Umsjón með innkaupum og uppbyggingu
birgðakerfis
Samskipti við núverandi og nýja birgja
Skipulagning og uppsetning lagera og dreifing
vara innanhúss
Umsjón með gerð vöruleiðbeininga

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla úr svipuðu starfi æskileg
Góð enskukunnátta í töluðu og skrifuðu máli.
Önnur tungumálakunnátta kostur
Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á DK og/eða Navision er kostur
Tækniþekking er kostur
Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Leiðandi í framleiðslu plastbáta
á Íslandi
TREFJAR EHF er leiðandi í framleiðslu
plastbáta á Íslandi undir nafninu Cleopatra.
Meirihluti framleiðslunnar er seldur á erlenda
markaði. Fyrirtækið er handhafi Útflutningsverðlauna Forseta Íslands 2012. Fyrirtækið
framleiðir einnig heita potta og ýmsar aðrar
vörur úr plastefnum. www.cleopatra.is og
www.trefjar.is
Umsóknarfrestur er til 24. September 2012.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum
trúnaði heitið. Umsóknir skulu sendar á
netfangið: hogni@trefjar.is eða bréfleiðis:
Trefjar ehf, „Vörustjóri“, Óseyrarbraut 29,
220 Hafnarfjörður

Þörungaverksmiðjan hf. við Breiðafjörð á sunnanverðum
Vestfjörðum óskar eftir að ráða í starf yﬁrvélstjóra og viðhaldsstjóra á Reykhólum. Starﬁð felst aðallega í vélstjórn og
viðhaldi um borð í þangﬂutningaskipinu Gretti BA, auk þess
sem viðkomandi sér um viðhald á þangskurðarprömmum
félagsins, viðhaldi í verksmiðjunni á Reykhólum og önnur
tilfallandi störf hjá fyrirtækinu. Konur, jafnt sem karlar, eru
hvattar til að sækja um.
Hæfniskröfur
Viðkomandi þarf að hafa full vélstjóraréttindi, hafa sótt námskeið í Slysavarnaskóla sjómanna, búa yﬁr góðri íslensku- og
enskukunnáttu og þekkja vel til Word og Excel í Windowsumhverﬁ.
Gerð er krafa um góða þekkingu og reynslu af rafmagns- og
vökvakerfum. Viðkomandi þarf að hafa færni í rafsuðu og
geta smíðað úr bæði stáli og áli og hafa reynslu af kerﬁsbundnu fyrirbyggjandi viðhaldi. Góð þekking á lögum og
reglum um öryggi og hollustu á vinnustað er nauðsynleg.
Þörungaverksmiðjan leggur mikla áherslu á öryggismál og
hefur vinnustaðurinn m.a. hlotið verðlaun sem fyrirmyndarfyrirtæki í forvörnum.
Um Þörungaverksmiðjuna
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum,
þar sem þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaﬂokki.
Bæði framsleiðsla og hráefnisöﬂun fyrirtækisins hafa lífræna
vottun. Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum
mörkuðum, þar sem hann er m.a. nýttur í framleiðslu í lyfjaog snyrtivöruiðnaði auk framleiðslu á fóðurbæti, áburði og
ﬂeiru.
Verksmiðjan gerir út þangﬂutningaskipið Gretti BA, tvo
dráttarbáta og sex slátturpramma til þangskurðar í og við
Breiðafjörð.

Hjálparkokkar óskast
í höfuðstöðvaeldhús Vodafone
Nýi matreiðslumeistarinn okkar er snillingur – en hann getur ekki gert allt einn.
Þannig að okkur vantar gott aðstoðarfólk fyrir hann. Hjálparkokkarnir sinna
hvers kyns undirbúningi á mat, ýmsum frágangi og umsjón með matsal.
Skemmtileg vinna fyrir ábyrgt fólk.
9LQQXW¯PLǾH²DǾ8PV¨NMHQGXUÀXUIDD²JHWDKDȣ²VW¸UI
um mánaðarmótin.
8SSO¿VLQJDUXPK¨IQLVNU¸IXURJȤHLUDP£ȣQQD£www.vodafone.is/storf

Þörungaverksmiðjan er í eigu FMC BioPolymer (71%) og
Byggðastofnunar (28%). Ársverk eru um 14 auk starfa verktaka við þangslátt. Rekstur Þörungaverksmiðjunnar gengur
vel og er fyrirhugað að eﬂa hann enn frekar á komandi árum.
Rómuð náttúrufegurð
Á Reykhólum búa um 120 manns. Þar er verslun, grunnskóli,
leikskóli, sundlaug, bókasafn, dvalarheimili og ýmisleg önnur
þjónusta. Héraðið er rómað fyrir náttúrufegurð og er óvíða
að ﬁnna jafn margar fuglategundir svo fátt eitt sé nefnt.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist Þörungaverksmiðjunni
hf., 380 Reykhólum, merkt YFIRVÉLSTJÓRI, eða á netfangið
einar@thorverk.is, fyrir 26. september. Allar nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson framkvæmdastjóri í síma
897 0303.

Þín ánægja er okkar markmið

sími: 511 1144

Óskað er eftir starfsmanni með
BS í efnaverkfræði með reynslu
af líkanagerð í Aspen og
Chemcat.

Vinsamlegast sendið ferilskrá á Drífu
Úlfarsdottir drifa@cri.is Fyrir 21 September

KÓPAVOGSBÆR

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

Hefur þú metnað til að stýra faglegu markaðsstarﬁ þekktasta

Áhugaverð störf
s &JÉRMÉLASÏRFR¡INGUR í fjármáladeild
s 3ÏRHF¡UR RITARI á umhverfissviði
s
s
s
s
s
s
s
s

5MSJØNARKENNARI í Salaskóla
5MSJØNARKENNARI í Hörðuvallaskóla
&ORFALLAKENNARI í Vatnsendaskóla
3TARFSMA¡UR í dægradvöl Vatnsendaskóla
3KØLALI¡I í Kársnesskóla
,EIKSKØLAKENNARI í leikskólann Marbakka
-ATREI¡SLUMA¡UR í leikskólann Marbakka
!¡STO¡ARMATRÉ¡UR í leikskólann Rjúpnahæð

s
s
s
s
s
s

&ORSTÚ¡UMA¡UR á heimili fyrir fatlað fólk
&ORSTÚ¡UMA¡UR á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
3TU¡NINGSFULLTRÞI á áfangaheimili fyrir fatlað fólk
3TARFSMA¡UR á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
3JÞKRALI¡I í dagþjálfun í Roðasali
3TARFSMA¡UR í dagþjálfun Roðasali

vörumerkis veraldar?

Markaðsstjóri gosdrykkja
Markaðsstjóri gosdrykkja ber ábyrgð á faglegu markaðsstarﬁ þeirra vörumerkja sem
heyra undir hann.
Hann sér um gerð markaðsáætlana, innleiðingu og eftirfylgni, ber ábyrgð á kostnaði og
árangri og ber saman við markmið. Hann tekur einnig þátt í endurmati aðgerða og gerir
tillögur að úrbótum eftir því sem þurfa þykir.
Í starﬁnu felst talsverð alþjóðleg samvinna við The Coca-Cola Company og aðra erlenda
samstarfsaðila Víﬁlfells. Um náið samstarf er að ræða við söludeildir, þjónustuver og í sumum
tilvikum viðskiptavini Víﬁlfells og krefst starﬁð því góðrar samskiptahæfni jafnt á íslensku
sem og ensku.
Um krefjandi og líﬂegt starf er að ræða í markaðsdrifnu fyrirtæki. Markaðsstjóri gosdrykkja
heyrir undir framkvæmdastjóra markaðssviðs.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
%INGÚNGU ER HGT A¡ SKJA UM STÚRFIN RAFRNT É VEF
+ØPAVOGSBJAR www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum eru auglýst
á www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

ERT ÞÚ RÉTTA
DEE^<:E͍
DũƂůůͲ&ƌŝŐŐſƐŬĂƌĞŌŝƌĂĝƌĄĝĂ
sölufulltrúa í stórnotendadeild
félagsins.
^ƚĂƌĮĝĨĞůƐƚŵ͘ĂşƐƂůƵĄ
ŚƌĞŝŶůčƟƐǀƂƌƵŵƟůĨǇƌŝƌƚčŬũĂş
ƐũĄǀĂƌƷƚǀĞŐŝ͕ŵĂƚǀčůĂŝĝŶĂĝŝŽŐ
ĂůŵĞŶŶƵŵŝĝŶĂĝŝ͘
ĝĞŝŶƐĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐĂƌŵĞĝŵŝŬůĂ
ƌĞǇŶƐůƵĂĨƐƂůƵŵĄůƵŵŬŽŵĂƟů
ŐƌĞŝŶĂ͘XĞŬŬŝŶŐĄƐƂůƵ
ŚƌĞŝŶůčƟƐĞĨŶĂĞƌŬŽƐƚƵƌ͘

Starfssvið:
ǩ *UHLQLQJDU RJ WDOQD¼UYLQQVOD
ǩ 0µWXQ PDUND²VVWHIQX PDUNPL²DVHWQLQJ
og gerð markaðsáætlana

ǩ 6DPVNLSWL YL² DXJO¿VLQJDVWRIXU
birtingahús, fjölmiðla, félagasamtök
og ﬂeiri

ǩ 9HUNHIQDVWMµUQXQ RJ À£WWWDND ¯
vöruþróunarferli

ǩ 8WDQXPKDOG SUHQWXQDU RJ IUDPOHL²VOX
markaðsefnis

ǩ ,QQUL PDUND²VP£O

ǩ 8PVMµQ PH² KHOVWX NRVWXQXP RJ
uppákomum er tengjast vörumerkjum

ǩ ,QQOHL²LQJ RJ HIWLUI\OJQL PDUND²VD²JHU²D

Hæfniskröfur:
ǩ +£VNµODPHQQWXQ £ VYL²L YL²VNLSWD
markaðsmála eða félagsvísinda
ǩ  ÀD² PLQQVWD WYHJJMD £UD UH\QVOD DI
markaðs- og sölumálum

ǩ UDQJXUVPL²D² KXJDUIDU RJ NHSSQLVVNDS
ǩ 'ULINUDIWXU RJ EUHQQDQGL £KXJL £
markaðs- og neytendamálum

ǩ UXJJ IUDPNRPD VM£OIVWUDXVW RJ U¯NLU
samskiptahæﬁleikar

Nánari upplýsingar veita:
,QJD 6 $UQDUGµWWLU inga@hagvangur.is.
(O¯VDEHW 6YHUULVGµWWLU elisabet@hagvangur.is.
Fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá Hagvangi
og óskast umsóknir fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 23. september nk.

EĄŶĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌǀĞŝƟƌ<ƌŝƐƚũĄŶ
í síma 512-3000.
hŵƐſŬŶŝƌƐĞŶĚŝƐƚĄ
ŬƌŝƐƚũĂŶΛŵũŽůůĨƌŝŐŐ͘ŝƐ
ĨǇƌŝƌϮϭ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͘
DũƂůůͲ&ƌŝŐŐŚĞĨƵƌƊƌſĂĝŽŐĨƌĂŵůĞŝƩŚƌĞŝŶůčƟƐǀƂƌƵƌş
ĄƌĂƚƵŐŝĨǇƌŝƌ1ƐůĞŶĚŝŶŐĂŽŐĞƌĞŝƩƐƚčƌƐƚĂĨǇƌŝƌƚčŬŝĝĄ
ƊǀşƐǀŝĝŝŚĠƌůĞŶĚŝƐ͘DũƂůůͲ&ƌŝŐŐŚĞĨƵƌƐĠƌŚčŌƐŝŐş
ƊƌſƵŶŚƌĞŝŶůčƟƐĞĨŶĂĨǇƌŝƌƐũĄǀĂƌƷƚǀĞŐŽŐ
ŵĂƚǀčůĂŝĝŶĂĝ͘
,ũĄĨǇƌŝƌƚčŬŝŶƵƐƚĂƌĨĂƵŵϮϬƐƚĂƌĨƐŵĞŶŶ͘
^ƚĂƌĨƐĞŵŝŶĞƌƟůŚƷƐĂĂĝEŽƌĝƵƌŚĞůůƵϭϬ,ĂĨŶĂƌĮƌĝŝ͘

Sérfræðingur í
6S\UODU
markaðsrannsóknum
MMR óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði markaðsrannsókna.
005yVNDUHIWLUDèUièDVWDUIVIyONYLè~WKULQJLQJDUYHJQDPDUNDèVUDQQVyNQD
Viðkomandi mun takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni sem hluti af teymi.
6YHLJMDQOHJXUYLQQXWtPLKHQWDUYHOPHèQiPLHèDVHPDXNDVWDUI
Reynsla af
eigindlegum rannsóknaraðferðum kostur
Hlutverk
sérfræðings
0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
- Gerð spurningalista
Umsóknir
sendist til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra
MMR, á póstfangið olafur@mmr.is
 *yèIUDPNRPDtVOHQVNXNXQQiWWDRJW|OYXI
UQL
- Skýrsluskrif
Umsóknum
eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og námslýsingar
PQLtYLQQXEU|JèXP
 1iNY
- Umsjón
með
eigindlegum rannsóknarverkefnum
Umsóknafrestur
er til og meðUUD
10. júní 2012
 6W~GHQWVSUyIHèDK
- Tölfræðigreining
 0LNLOOiKXJLiVDPVNLSWXPYLèDQQDèIyON
MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna og starfar
fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki, innlend sem erlend.
8PVyNQLUVHQGLVWWLOÈVJUtPV7U\JJYDVRQDUJDJQD|ÀXQDUVWMyUDiDVJULPXU#PPULV
Nánari upplýsingar á www.mmr.is
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW
1iQDULXSSOêVLQJDUXP005iZZZPPULV
MMR / Markaðs- og miðlarannsóknir ehf / Laugavegi 174 / 105 Reykjavík
0050DUNDèVRJPLèODUDQQVyNQLUHKI/DXJDYHJL5H\NMDYtN
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Hefur þú gaman af bílum?
Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

Starfsmenn á dekkjaverkstæði
Starfssvið:
t"MNFOOEFLLKB¢KØOVTUB

Við leitum að vefhönnuði og forritara
Kerfisvirkni er þjónustu- og ráðgjafyrirtæki á upplýsingatæknisviði. Við sérhæfum okkur í að aðstoða
við þróun tölvukerfa á sviði fjármála og verslunar hérlendis og erlendis. Viðkomandi verða að geta sýnt
hugmyndaauðgi og frumkvæði í starfi ásamt hæfni í mannlegum samskiptum og hópastarfi.

Vefhönnuður

.NET forritari

Við leitum að öflugum vefhönnuði með reynslu.
Viðkomandi þarf að hafa gott auga fyrir hönnun
og reynslu af forritun.

Við leitum að öflugum forritara með gráðu í
tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegu námi.
Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði og
sjálfstæði í vinnubrögðum.

Hæfniskröfur:
W HTML/CSS
W Jquery
W Photoshop
W Leitarvélabestun (SEO)

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:
t.JLJMPHHØ§SFZOTMBBGEFLLKB¢KØOVTUV
tFLLJOHÈCÓMVN
t'SVNLW§J FMENØ§VSPHWJOOVTFNJ
t4KÈMGTU§PHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t6NFSB§S§BUÓNBCVOEOBSÈ§OJOHVNF§ 
möguleika á fastráðningu.
Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum
meðþægilegt viðmót og ríka þjónustulund.
Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23,
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is
fyrir mánudaginn 24. september.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Benediktsson.

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000
www.benni.is - benni@benni.is

W Tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg gráða
W A.m.k. 3 ára reynsla í forritun í .NET (C#)
W Reynsla af vefhugbúnaðargerð í ASP.NET kostur
W Kunnátta í Jquery, Javascript, CSS, HTML og
Elastic search er kostur

Í boði eru fjölbreytt störf í lifandi og skemmtilegu umhverfi. Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá
á netfangið umsokn@kerfisvirkni.is. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2012.

Stórhöfði 27 | 110 Reykjavík | Sími: 545 0050 | www.kerfisvirkni.is

The Clone Wars
Stjörnustríð á Cartoon Network

markhonnun.is

CARTOON NETWORK ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI
Í BLÓMSTRANDI
UMHVERFI!
Samkaup Strax Þórshöfn leitar að öﬂugum verslunarstjóra

Kraftmikið og skemmtilegt mannlíf
ÞÓRSHÖFN
Á LANGANESI: Falleg og fjölbreytt náttúra

STARFSSVIÐ:
– ber ábyrgð á rekstri verslunarinnar
– annast samskipti við viðskiptavini
– hefur umsjón með ráðningum
starfsmanna og almennri
starfsmannastjórnun í verslun
– ber ábyrgð á birgðahaldi í verslun
– önnur tilfallandi verkefni
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá
sendist á umsokn@samkaup.is
Allar nánari upplýsingar veitir
Falur J. Harðarson, starfsmannastjóri
í síma 421 5400.
Umsóknarfrestur er til og
með 23. sept nk.
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HEKLA óskar eftir starfsfólki
Með tilkomu þjónustukorta HEKLU og lækkun varahlutaverðs hefur þjónustu við eigendur Heklubíla verið
lyft á hærra þjónustustig. Þetta kunna viðskiptavinir okkar að meta. Því þurfum við að bæta við okkur
hæfu og þjónustulunduðu starfsfólki. Um er að ræða ábyrgðarmikil störf þar sem þjónustulund, félagsandi
og metnaður eru lykileiginleikar. Hekla er frábær vinnustaður og fá starfsmenn tækifæri til að njóta sín um
leið og þeir tileinka sér nýjustu tækni og sækja regluleg námskeið er það varðar.

Límtré Vírnet ehf í Borgarnesi óskar eftir að ráða starfsmenn
í eftirfarandi framtíðarstörf:

Vélvirki og blikksmiður

Eftirfarandi starfsmenn óskast;
• Þjónusturáðgjafar í varahlutaverslun og þjónustuver.
• Starfskraftur í vörumóttöku og á lager.
• Móttökustjóri á bifreiðaverkstæði
• Bifvélavirkjar á verkstæði Heklu.
• Starfsmaður í bílaþrif.
• Menn í hlutastarf á hjólbarðaverkstæði.

Viðkomandi þurfa að hafa menntun í vélvirkjun/stálsmíði, blikksmíði eða öðrum sambærilegum greinum.
Einnig kemur til greina að ráða menn vana járnsmíðavinnu eða blikksmíði.
Verkefni í járnsmiðju og blikksmiðju eru fjölbreytt,
bæði í nýsmíði og viðhaldsvinnu, hvort heldur sem er
innan fyrirtækisins eða úti hjá viðskiptavinum.

Umsóknarfrestur er til 23. september og skulu umsóknir berast til Guðmundar Kjartanssonar,
gk@hekla.is

Naglaframleiðsla og völsun

Okkur vantar til starfa laghent fólk í nagladeild og völsunardeild fyrirtækisins.
Störﬁn eru fjölbreytt og er nauðsynlegt að
umsækjendur séu vanir að umgangast vélar og tæki
og haﬁ þekkingu eða reynslu af vélaviðhaldi.

HEKLA er stærsta bifreiða og þjónustuumboð á Íslandi með á annað hundrað
hæȕleikaríka einstaklinga í vinnu. Okkar hlutverk er að þjónusta.

Laugavegur 170-174 Ɍ 590 5000 Ɍ hekla.is Ɍ thjonusta@hekla.is Ɍ Þjónustuverkstæði um land allt

Nánari upplýsingar gefur Aðalsteinn Símonarson í
síma 412 5302 eða með tölvupósti,
alli@limtrevirnet.is.
Umsóknarfrestur er til 20. september.

Búðarhálsvirkjun
Við leitum að verkefnastjóra sem
er matreiðslumenntaður.
Ábyrgðarsvið verkefnastjóra er;
- dagleg störf í mötuneyti
- dagleg stjórnun
- utanumhald og skráningar
- innkaup og matseðlagerð
Starﬁð er unnið í 7 daga
og frí í 7 daga.
Aðstoðarfólk í eldhús:
Leitum eftir öﬂugu
aðstoðarfólki í eldhús.
Starﬁð er unnið í 7 daga
og 7 daga frí.
Ræsting:
Okkur vantar duglegan
starfsmann í ræstingar í
vinnubúðunum og er starﬁð
unnið ﬁmm daga vikunnar.
Starfsmenn ISS á svæðinu
þurfa að vera sveigjanlegir,
nákvæmir, samviskusamir,
vera íslenskumælandi og vera
með bílpróf.
Umsóknir og ferilskrá berist á
netfangið olof@iss.is.
Umsóknarfrestur
er til 22.09.2012.

“Okkur vantar
duglegt fólk”

Einnig er hægt að fylla út umsókn
á heimasíðu www.iss.is, vinsamlega
tilgreinið hvaða starf er sótt um.

Veitingasvið ISS er meðal
stærstu fyrirtækja á sínu sviði
FACILI T Y M ANAG EM EN T
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|
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|
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issworld.com/catering

FORRITARI

RAFMAGNSVERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR

Við erum að leita að úrræðagóðum og
metnaðarfullum forritara sem þekkir vel til
PHP, JavaScript, MySQL, HTML, CSS.
Kostur að vera með puttann á púlsinum varðandi
nýjungar fyrir vefsíðugerð | snjallsíma | spjaldtölvur.

Við leitum að sjálfstæðum og úrræðagóðum
sérfræðingi á veikstraumssviði
Verkefnin eru hönnun og smíði mælikerfa,
viðhald og umsjóneldri kerfa.

Hæfniskröfur:
Tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
Góð reynsla í forritun
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hæfniskröfur:
Verk- eða tæknifræði á rafmagnssviði.
Reynsla sem nýtast mun í starﬁ
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 24. september. Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám
á netfangið vista@vista.is Fyrirspurnir um störﬁn skal senda til vista@vista.is

Dagskrárfulltrúi
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara óskar eftir
að ráða dagskrárfulltrúa borgarstjóra frá
1. október til 1.febrúar 2014.
Hlutverk og ábyrgðarsvið
Dagskrárfulltrúi ber ábyrgð á daglegri dagskrá borgarstjóra. Hann veitir borgarstjóra almenna aðstoð ásamt
því að vinna að undirbúningi þátttöku hans í ýmis
konar viðburðum.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla af verkefnastjórnun með áherslu
á lausnamiðaða nálgun.
• Skipulagshæfni og ábyrgðarkennd.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Hæfni í helstu tölvuforritum.
Umsóknir skal færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf til og með 23. september nk.
Upplýsingar um starﬁð veitir Helga Björg Ragnarsdóttir,
skrifstofustjóri borgarstjóra og borgarritara í síma
411 - 4500, helga.bjorg.ragnarsdottir@reykjavik.is.

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

Verkfræðistofan Vista hefur um árabil sérhæft
sig í mælingum og eftirliti með þeim.
Allt frá uppsetningu á búnaði, söfnun gagna
og framsetningu þeirra.
www.vista.is
Vista Data Vision (VDV) er hugbúnaður til að
geyma, birta og rannsaka mæligögn. Hann keyrir á
MySQL gagnagrunni og gefur notendum vefaðgang
að gögnum sínum. Í dag treysta sérfræðingar í 6
heimsálfum VDV fyrir sínum mæligögnum.
www.vistadatavision.com
Verkfræðistofan Vista er reyklaus og
fjölskylduvænn vinnustaður

15. september 2012 LAUGARDAGUR
Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

HAGKAUP
Í SKEIFUNNI

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um
850 manns í 500 stöðugildum.

Nordplus auglýsir styrki til
norræns menntasamstarfs

Hagkaup óskar eftir að ráða starfsmann í leikfangadeild.
Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður,
geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi. Skemmtilegt væri
að viðkomandi hefði gaman að leikföngum og spilum.
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurjón Ólafsson verslunarstjóri á staðnum eða í
síma 563 5000. Áhugasamir geta einnig sent póst á skeverslunarstjori@hagkaup.is

Opnað hefur verið fyrir styrkumsóknir hjá
Nordplus haustið 2012. Styrkirnir sem um
ræðir eru:
___________________________________

Undirbúningsheimsóknir í Nordplus Junior
Styrkir fyrir kennara í leik,- grunn,- og framhaldsskólum til að heimsækja samstarfsskóla á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum vegna styrkumsóknar
um samstarfsverkefni næsta vor.
___________________________________

Undirbúningsheimsóknir í Nordplus Voksen
Styrkir fyrir þá sem sinna fullorðinsfræðslu til að
heimsækja samstarfsstofnanir á Norðurlöndum og
Eystrasaltslöndum vegna styrkumsóknar um samstarfsverkefni næsta vor.
___________________________________

Styrkir til verkefna í Nordplus norrænu
tungumálaáætluninni
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Féhirðir
Vélamenn
Móttökuritari
Verkefnastjóri
Sérfræðingur í viðskiptagreind
Fulltrúi á þjónustuborði
Verkefnastjóri
Forritari
Dýralæknir
Verkefnisstjóri Orkuseturs landbún.
Verkefnastjóri NorType
Fulltrúi
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Símaverðir
Hjúkrunarfræðingar
Lögreglumenn
Rannsóknarlögreglumaður
Héraðsdýralæknir í NV-umdæmi

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands Reykjavík
Vegagerðin
Hafnarfjörður
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
Íbúðalánasjóður
Reykjavík
Íbúðalánasjóður
Reykjavík
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík
Háskóli Íslands, UGLA
Landið
Matvælastofnun
Selfoss
Landbúnaðarháskóli Íslands
Hvanneyri
Umferðarstofa
Reykjavík
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
Landspítali, göngudeild hjartabil.
Reykjavík
Landspítali, rjóðrið
Reykjavík
Landspítali, geðdeild 15
Reykjavík
Landspítali, símaver
Reykjavík
Landspítali, lungnadeild A6
Reykjavík
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
P.fj., H.v., Í.fj.
Lögreglustjórinn á Selfossi
Selfoss
Matvælastofnun
Sauðárkrókur

201209/048
201209/047
201209/046
201209/045
201209/044
201209/043
201209/042
201209/041
201209/040
201209/039
201209/038
201209/037
201209/036
201209/035
201209/034
201209/033
201209/032
201209/031
201209/030
201209/029

Aukaumsóknarlota verður haldin haustið 2012. Um
er að ræða styrki til verkefna sem fjalla um norræn
tungumál. Verkefnin verða að vera samstarfsverkefni
a.m.k. þriggja stofnana í þremur Nordplus þátttökulöndum. Umsóknir skulu skrifaðar á dönsku,
sænsku eða norsku.
___________________________________
Umsóknum skal skila rafrænt á síðunni
ars.norden.org.
Starfsfólk Landskrifstofu Nordplus á Íslandi veitir
frekari upplýsingar og aðstoð í umsóknarferlinu.
Umsóknarfrestur er 1. október 2012
www.nordplus.is

DISCOVERY CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Fjármálasérfræðingur
Kópavogsbær óskar eftir fjármálasérfræðingi.

Bæjarskrifstofur Kópavogsbæjar annast nær allt bókhald og reiknishald fyrir stofnanir bæjarins. Þar er leitast við að nota hagkvæmustu
tækni til að tryggja skilvirkni og öryggi í meðhöndlun gagna. Nú leitum við að samstafsmanni í samhentan hóp lífsglaðra einstaklinga,
sem vill vinna með hópnum af fagmennsku og jákvæðni.
Helstu verkefni
s 'ER¡ FJÉRHAGSÉTLUNAR OG VINNSLA VI¡AUKA VI¡ ÉTLUN
s TLANAGER¡ EINSTAKRA SVI¡A VI¡ ÞTKOMUSPÉ ÉRSINS
s !¡KOMA A¡ LANGTÓMA ÉTLUN FYRIR SVEITARFÏLAGI¡
s !¡STO¡AR VI¡ GER¡ ÉTLA¡A REKSTRAR OG EFNAHAGSREIKNINGA AUK SJØSTREYMIS
s 6INNUR A¡ ÉRS OG ÉRSHLUTAUPPGJÚRUM +ØPAVOGSBJAR
s 5NDIRBâR OG VINNUR UPPGJÚR OG AFSTEMMINGAR VEGNA INNRA EFTIRLITS
s +EMUR A¡ UPPSTILLINGU ÉRSREIKNINGS BJARINS OG VINNUR UPPGJÚR OG AFSTEMMINGAR
s 6EITIR RÉ¡GJÚF Ó BØKHALDS OG UPPGJÚRSMÉLUM
s 6INNUR VI¡ ALMENNT REKSTRAREFTIRLIT ME¡ STOFNUNUM OG DEILDUM +ØPAVOGSBJAR
s !¡STO¡AR VI¡ GER¡A OG SENDINGU FJÉRHAGSUPPLâSINGA SEM KRAFIST ER A¡ LÚGUM
s ¾NNUR VERKEFNI SKV STARFSLâSINGU

KÓPAVOGSBÆR

Menntunar og hæfniskröfur
s (ÉSKØLAMENNTUN É SVI¡I FJÉRMÉLA E¡A ENDURSKO¡UNAR
s 2EYNSLA AF REIKNISHALDI SVEITARFÏLAGA KOSTUR
s 'Ø¡ ¤EKKING É FJÉRHAGSKERFUM SVEITARFÏLAGA TD $YNAMICS .!6
s EKKING É LÚGUM OG REGLUM UM BØKHALD OG REIKNINGSSKIL SVEITARFÏLAGA
s &RNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG SKIPULAGSFRNI
s &RNI TIL A¡ TJÉ SIG SKIPULEGA B¡I Ó R¡U OG RITI
Frekari upplýsingar
,AUN ERU SAMKVMT KJARASAMNINGI 3AMBANDS ÓSLENSKRA SVEITARFÏLAGA OG +6(
Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR )NGØLFUR !RNARSON FJÉRMÉLA OG HAGSâSLUSTJØRI Ó SÓMA   EINS MÉ BEINA FYRIRSPURNUM É PØSTFANG ingolfura@kopavogur.is
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is
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Orlofsnefnd húsmæðra
í Reykjavík

Aðventuferð
1.- 4. desember 2012
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Húsfélagið Gnoðarvogi 32-34-36

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir eftir
umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki, síðari
úthlutun.

Uppl. í s. 898-3180 Kjartan & gnodarvogur36@gmail.com

Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar fjölföldunar o. ﬂ.
Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar úr
fræðiritum og kennslugögnum í skólum og öðrum stofnunum
hins opinbera og vegna stafrænnar fjölföldunar í háskólum
skólaárin 2010-2011.

München - Ingolstadt
Allar upplýsingar gefur Ferðaskrifstofa
Guðmundar Jónassonar í síma 511 1515
Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
“Sérhver kona, sem veiƟr eða hefur veiƩ heimili
forstöðu án launagreiðslu fyrir það starf, á réƩ á að
sækja um orlof”.

ÚTBOÐ
OFANFLÓÐAVARNIR ÍSAFIRÐI
FÆRSLA Á RAFVEITU- OG VATNSLÖGNUM
ÚTBOÐ NR. 15225
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Ísafjarðarkaupstaðar
og Ofanﬂóðasjóðs, óskar eftir tilboðum í verkið Ofanﬂóðavarnir Ísaﬁrði - Færsla á rafveitu- og vatnslögnum.
Verkið er fólgið í lagningu rafstrengja og vatnslagna
í nýja legu frá núverandi spennistöð Orkuveitu Vestfjarða að austan að tengistöðum vestan væntanlegra
varnargarða. Útvega skal og leggja um 2600 m af
ø225 – ø280 mm af kaldavatnslögnum úr plasti og
leggja um 1900 m af 11 kV strengjum og tæplega
1000 m af ídráttarrörum og jarðvír í um 1250 m af
lagnaskurðum. Verkið skal vinna í áföngum og gengið
að fullu frá hverjum áfanga jafn óðum. Vinnusvæðið er
um 1 km á lengd í fjallshlíð fyrir ofan Ísafjörð neðan
við svokallaðan Gleiðarhjalla í Eyrarfjalli. Að hluta til
er vinnusvæðið í malbikaðri götu, Urðarvegi. Aðkoma
að vinnusvæðinu verður frá Urðarvegi og eftir bráðabirgðavegi sem leggja skal frá vegi að Grænagarðsnámu til tenginga við vinnusvæðið.
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Vettvangsskoðun verður haldin 26. september 2012
kl.13:00 á verkstað við vatnstanka Ísafjarðarbæjar að
viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. júlí 2013.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 18. september 2012. Útboðsgögn
verða ennfremur til sýnis hjá Tæknideild Ísafjarðarbæjar.Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum,Borgartúni
7c, Rvík, 4. október 2012 kl. 14:00 að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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Auglýsing um styrki

óskar eftir tilboðum í að malbika bílastæði og laga niðurföll ca. 830 fm. Einnig nýja útidyrahurð á 34 og lökkun á ﬂ.
hurðar oﬂ.

Farfuglaheimili að Bankastræti 7
VMB verkfræðiþjónusta, fyrir hönd Farfugla ses, auglýsir eftir
tilboðum í breytingar á Bankastræti 7 í Reykjavík 2-4 hæð.
Til stendur að innrétta þar yﬁr 100 rúma farfuglaheimili.
Húsnæðið er um 1100 m2 og nær verkið til ﬂestra faggreina.
Hluti af verkinu felst í þakviðgerð og smíði nýrra svala á 4 hæð
bakatil. Verkskil eru áætluð í janúar 2013.
Hægt er að nálgast útboðsgögn með því að senda tölvupóst á
netfangið dagbjartur@vmb.is,merkt Farfuglaheimili útboð.
Þau verða síðan send viðkomandi með tölvupósti þriðjudaginn,
18. september. Tilboð verða opnuð þriðjudaginn, 2. október.

ÚTBOÐ
VILTU VINNA VIÐ SKJALAÞÝÐINGAR?
15298-Þýðingar á ESB löggjöf
RAMMASAMNINGUR
Ríkiskaup, fyrir hönd Þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins (ÞM), auglýsir hér með útboð vegna
þýðinga á löggjöf ESB. Um er að ræða fjölbreytta
sérfræðitexta á ýmsum sviðum sem verða að mestu
þýddir úr ensku á íslensku, ásamt tengdum verkum.
Stefnt er að því að semja við a.m.k. 25 verksala.
Jafnt einstaklingum sem fyrirtækjum er boðið að leggja
inn tilboð. Gerð er krafa um háskólamenntun og/eða
löggildingu í skjalaþýðingum auk þess sem æskilegt er
að hafa reynslu af textagerð. Bjóðendur verða valdir til
þátttöku á grundvelli ferilskrár og tilboðs.
Umfang og fjöldi verkefna til einstakra þýðenda ræðst
af niðurstöðu gæðamats ÞM.
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum sem eru
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa,
www.rikiskaup.is eigi síðar en 19. september.
Opnunartími tilboða er 30. október kl. 11:00 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Til úthlutunar eru allt að 5.500.000.- kr.
Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og heimildarmyndum
Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétthafar á
fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir voru í sjónvarpi árin 2009–2011, um þóknanir sem Hagþenkir greiðir í framhaldi af gerðardómi um skiptingu tekna Innheimtumiðstöðvar
gjalda af geisladiskum, myndböndum og myndbandstækjum.
Til úthlutunar eru allt að 100.000.- kr.
Ferða- og menntunarstyrkir 2012 – fyrir félagsmenn
Hagþenkis, síðari úthlutun
Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki Hagþenkis vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir sem
hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir við
félagið. Heimilt er að sækja um vegna ferða sem farnar voru á
árinu. Umsækjendur skulu senda skrifstofu Hagþenkis afrit af
ferðakostnaði og skilagrein fyrir áramót.
Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.- kr.
Umsóknarfrestur rennur út 20. september kl. 16.
Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn eyðublöð og
eyðublöð fyrir skilagreinar eru á heimasíðu félagsins:
www.hagthenkir.is. Umsækjendur fá rafræna staðfestingu um að
umsókn haﬁ borist og gildir hún sem kvittun.
Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna
Hringbraut 121, 4.h. 107 Reykjavík
Netfang: hagthenkir@hagthenkir.is Sími 551-9599

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
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Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

ÚTBOÐ
SORPHIRÐA FYRIR STYKKISHÓLMSBÆ
ÚTBOÐ NR. 15308
Ríkiskaup, fyrir hönd Stykkishólmsbæjar, óska eftir tilboðum í
sorphirðu og rekstur gámastöðvar.
Sorphirða: Bjóðandi sér um að hirða sorp í þéttbýli og um akstur
á sorpi. Bjóðandi sér um að ﬂytja sorp til Sorpurðunar Vesturlands í Fíﬂholtum á Mýrum á opnunartíma urðunarstaðarins.
Hirðing í þéttbýli vikulega sjá nánar í útboðsgögnum.
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

HÁTEIGSVEGUR 14, REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 15:00 OG 15:30

Rekstur gámastöðvar fyrir Stykkishólmbæ: Bjóðandi sér um
rekstur gámastöðvar í Stykkishólmi (þar með talið gámaleigu).
Einnig söfnun/kurlun timburs og ﬂutning þess sem og akstur á
brotajárni til endurvinnslustöðva á höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðsgögnum sem eru rafræn og
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is eigi síðar en
19. september.
Opnunartími tilboða er 30. október 2012 kl. 14:00 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Glæsileg 253,6 fm neðri
sérhæð og kjallari ásamt
bílskúr. Efri hæðin er mikið endurnýjuð. Stórar glæsilegar stofur,
þrjú svefnherbergi. Eldhús og baðherbergi endurnýjað. Plankaparket á gólfum. Tvennar svalir. Í kjallara er mikið geymslurými auk 2ja
herbergja séríbúðar með stækkunarmöguleika.
Laus strax. Verð 56,5 millj.
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808
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Kjarrás 6 Garðabæ
Opið hús frá kl. 14-15.00
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HOFTEIG 20, jarðhæð
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00
Til sýnis í dag, laugardag milli kl.14-15.00, glæsilegt endaraðhús á
frábærum stað í grónu fjölskylduvænu hverﬁ, samtals 308 fm. Húsið er
fullbúið með glæsilegum grónum garði, 100 fm verandir og heitur pottur.
5 svefnherb. Granít á borðum. Mikil lofthæð. Innbyggð lýsing frá Lúmex.
Arkitekt hússins er Víﬁll Magnússon. 42 fm bílskúr sem er innbyggður.
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Bárður H Tryggvason frá
Valhöll, s-896-5221 verður á
staðnum með söluyﬁrlit og
teikningar. Verð 69,9 millj.
Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverﬁnu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu.
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins, innan af því er rúmgott hol og inn
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla, baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð. Í eldhúsi er viðarinnrétting,
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er ﬂísalagt og í því er stór ﬂísalagður sturtukleﬁ.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

MEÐALHOLT 10

Parhús í algjörum sérflokki

105 Reykjavík

á eftirsóttum stað í Garðabæ

sunnudag 16. september

Opið hús frá kl. 18 – 18.30
Nánari upplýsingar veitir

Svan Gunnar Guðlaugsson tekur á
móti gestum – verið velkomin

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Góð 3-4ja herb. 80,6 fm íbúð 1-2
stofur og möguleiki á 3 svefnh.
Fallegt hús sem hefur verið mikið
endurnýjað.

Óskar R. Harðarson

Verð:

21,5 millj.

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Grétar Haraldsson
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Eignin var öll endurinnréttuð
og hönnuð árið 2006 og er
útkoman einkar glæsileg
Einstök eign fyrir vandláta
Laus strax

Arkitekt :
Gólfefni :
Innréttingar :
Lýsing :
Lóð :

Sölusýning fyrir áhugasama
að Víðiási 2
þriðjud. milli 18:00 og 19:00

Rut Káradóttir
Granít steinn á gólfum með gólfhita, milliloft er parketlagt.
Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar, íslensk framleiðsla.
Falleg vel hönnuð lýsing og ríkulega lagt í rafmagn.
Frágengin með sólpöllum og létt í umhirðu, bílastæði
eru upphituð og mjög rúmgóð, gott aðgengi.

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

65,9 millj.

leitar fyrir ákveðna kaupendur …
Iðnaðarhúsnæði rétt hjá
Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Frábær framtíðarstaðsetning fyrir ferðatengda þjónustu.
Fleiri byggingar eru ekki fyrirhugaðar á svæðinu í náinni
framtíð þannig að þetta er einstakt tækifæri fyrir vaxandi
ferðamannaiðnað.
Húsið er 668 fermetrar að stærð og býður uppá mikla
möguleika. Í hluta af húsinu er reiknað með millilofti,
grindin er komin en eftir er að klæða hana.
Húsið er klætt með járni. Eftir er að einangra og leggja í
gólf. Hitalögn og rafmagn er ekki komið.

3ja – 4ra herbergja íbúð Einbýlishúsi í Kópavogi
í lyftuhúsi í Grafarholti, eða nágrenni 4-5
Norðlingaholti,
svefnherbergi.
Hvörfum í kópavogi
Verð allt að 60 millj
eða nágrenni.

2-3ja herbergja íbúð
sem hentar vel til
útleigu í hverfum 105,
107, 108, 200, 201, 210.

Einbýli, rað-, parhús
Íbúð á jarðhæð með
eða sérhæð, lágmark 3 sér verönd í Smára,
svefnh, sér inngangur. Linda, Kóra eða
Hverfi 101,103,104,105,108 ofl Salahverfi Kópavogi.

Sérhæð í 105 Rvk.
Sterkar greiðslur og
rúmur afhendingartími.

Nýlegu rað-,
parhúsi eða sérhæð
með bílskúr á
höfuðborgarsvæðinu
um 130-200 fm.
Þarf að vera gott aðgengi,
rúmur afhendingartími getur
verið í boði.

Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

