
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

VERKEFNASTJÓRI 
Í INNHEIMTU 

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

N1 leitar að kraftmiklum og nákvæmum verkefnastjóra í innheimtu.

Nánari upplýsingar veitir Friðrik Kristjánsson, deildarstjóri innheimtu í síma 440 1150 eða 
með tölvupósti á fridrik@n1.is. Áhugasamir sæki um starfið með því að senda ferilskrá ásamt 
nánari upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 5. nóvember nk.

Starfsvið Hæfniskröfur

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.

Sótt er um starfi ð á vef Capacent 

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir

(audur.bjarnadottir@capacent.is) og 

Silja Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@capacent.is). 

Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember nk.

Gæðin eru forgangsmál

GÆÐASTJÓRI

Landsvirkjun auglýsir eftir kraftmiklum og hugmyndaríkum 

leiðtoga fyrir gæðastarf fyrirtækisins. Í boði er krefjandi 

starf á skrifstofu forstjóra þar sem reynir á útsjónarsemi og 

hæfni til að þróa ferla Landsvirkjunar til móts við nýja tíma. 

Landsvirkjun er gæðavottað fyrirtæki sem er í hraðri mótun.

Menntun og reynsla

>  Meistaragráða í verkfræði, viðskiptafræði eða sambærilegu

>  A.m.k. 5 ára reynsla af stjórnun er skilyrði

>  Reynsla af breytingastjórnun

Hæfni og geta

>  Sveigjanleiki

>  Samskiptahæfni

>  Sannfæringarkraftur
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður

Hraunvallaskóli
 Umsjónarkennsla á yngsta stigi (afleysing til áramóta)
 Skólaliði vegna starfa í mötuneyti skólans.

Allar upplýsingar gefa skólastjórnendur í síma 590 2800 og 
lars@hraunvallaskoli.is og sigrunk@hraunvallaskoli.is
Umsóknarfrestur er til 2. nóvember 2012.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem 
konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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SÖLUMAÐUR
Viðskiptatorg/Leiguhús.is óskar eftir sölumanni til 
starfa nú þegar, þarf að hafa metnað , geta unnið 
sjálfstætt, vera áræðinn, skipulagður, stundvís og  
duglegur. Laun eru tengd árangri. Til staðar góð vinnu-
aðstaða í þekktu fyrirtæki sem stefnir á að vera ávallt 
leiðandi í sinni grein. Vinsamlegast sendið umsókn á 
gjy@leiguhus.is 

TM  //  Síðumúla 24  //  Sími 515 2000  //  tm@tm.is   //  www.tm.is

Starfssvið:

//  Almenn afgreiðsla í líkams- og ferðatjónum

//  Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og samstarfsaðila

//  Gagnaöflun, útreikningar og greiðsla kostnaðar

Starf í tjónaþjónustu TM
Tryggingamiðstöðin óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf í líkams- og 
ferðatjónadeild félagsins. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 4. nóvember nk. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda 
á netfangið starf@tm.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað.

Björk Viðarsdóttir, forstöðumaður líkams- og ferðatjóna (bjorkv@tm.is) veitir frekari upplýsingar 
um starfið.

Hæfniskröfur:

//  Háskólamenntun eða önnur haldbær menntun sem nýtist í starfi

//  Góð tölvuþekking og tölvulæsi ásamt góðri íslensku- og enskukunnáttu

//  Rík þjónustulund

//  Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið vel í hópi og undir álagi

//  Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og  markviss og fagleg vinnubrögð

TM er framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. Ef þú er tryggður - þá færðu það bætt 
er loforð TM til viðskiptavina um sanngjarna og hraðvirka tjónaþjónustu. Starfsmenn TM hafa sérþekkingu í aðstoð við viðskiptavini 
vegna óhappa og hafa hjálpað fólki í gegnum erfiðleika í tæp 60 ár. Við erum þess fullviss að hvergi er betur staðið að slíkri þjónustu. 

Góðan 
daginn!

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

Auglýsingastofan PIPAR\TBWA leitar að öflugum 
starfsmanni hálfan daginn í móttöku o.fl.

Starfslýsing
Móttaka viðskiptavina, aðstoð við samfélags-
deild og skrifstofustjórnun, ásamt aðstoð við 
hin ýmsu tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur
\ Góð íslensku- og enskukunnátta
\ Góð skipulagshæfni
\ Jákvæðni, gott skap og þjónustulipurð

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að fylla 
út umsóknarform á Facebook-síðu stofunnar, 
facebook.com/pipartbwa, fyrir 2. nóvember nk.
Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Hjá PIPAR\TBWA eru 32 starfsmenn. PIPAR\TBWA er hluti 
af TBWA sem er ein af fram  sækn  ustu sam  starfs  keðjum 
aug lýs inga  stofa í heim inum. Þar starfa um 11.000 manns 
á 274 stofum í 100 löndum.
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Markaðs- og innheimtustjóri

Starfið

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ
www.stra.is

felst í innheimtu á höfundarréttargjöldum hjá viðskiptavinum STEFs um allt land
s.s. hjá verslunum, veitingastöðum, heilsuræktarstöðvum sem og vegna tónleika eða
dansleikja. Markaðs- og innheimtustjóri annast samskipti við viðskiptavini, skipulag auk
þess að hafa yfirumsjón með markaðsstarfi og innheimtu STEFs.

eru háskólamenntun, sem nýtist í starfi auk marktækrar reynslu af
sambærilegum störfum. Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi hæfni í sölumennsku og
eigi auðvelt með mannleg samskipti. Leitað er að drífandi og faglega þenkjandi aðila,
sem er fylginn sér til framkvæmda. Starfinu fylgir heimsóknir til viðskiptavina og regluleg
ferðalög um landsbyggðina, en nauðsynlegt er að viðkomandi hafi bifreið til umráða.

er til og með 5. nóvember nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun og fyrri störf til STRÁ ehf. Netfangið: stra@stra.is. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031,
sjá nánar . Viðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli
stendur.

Waldorfskólinn í Lækjarbotnum auglýsir eftir 
kennara í 100% stöðu við afleysingar  

hjá skólanum  
Skólinn starfar í anda uppeldisfræði Rudolf Steiner.  Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.  
Ef þú hefur áhuga vinsamlega sendu okkur póst á waldorf@simnet.is
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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
 » Vinna á legu-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu
 » Vinna í Heimahlynningu LSH
 » Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir LSH
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækna

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum eða skyldum 

greinum
 » Áhugi og þekking á líknarlækningum og krabbameinslækningum
 » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum 

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 10.11.2012
 » Upplýsingar veita: Valgerður Sigurðardóttir, yfirlæknir netfang 

valgersi@landspitali.is, sími 543-1000 og Halla Skúladóttir, yfirlæknir 
netfang hallasku@landspitali.is, sími 543-1000

 » Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti 
af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, 
Valgerði Sigurðardóttur, yfirlækni líknardeildar, Landspítala Kópavogi 
og Höllu Skúladóttur, yfirlækni, krabbameinslækninga, Landspítala 
Hringbraut.

 » Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um 
ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

 » Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu 
LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. 
breytingu 5. mars 2006.

Sérfræðilæknir í lyflækningum
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í lyflækningum á líknardeild og 
lyflækningum krabbameina. Um er að ræða 100% starf sem skiptist milli 
eininganna eftir nánara samkomulagi. Starfið veitist frá 1. desember 2012 
eða eftir samkomulagi. Einnig kemur til greina að ráða sérfræðilækni í 
skyldum sérgreinum ef viðkomandi hefur reynslu af lyflækningum.

Sérfræðingur  
við fuglarannsóknir

Náttúrufræðistofnun Íslands auglýsir eftir sérfræðingi 
til starfa við stofnunina í Garðabæ  við mat á fugla-
stofnum og  kortlagningu á útbreiðslu og búsvæðum 
þeirra. Ráðningartími er til tveggja ára með mögu-
leika á framlengingu starfs. 

Starfið felur í sér: 
• Vinnu við samantekt upplýsinga 
• Skipulagningu og vistun gagna  
• Fuglatalningar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í líffræði
• Þekking og reynsla af fuglarannsóknum, úrvinnslu  
 og vistun gagna
• Kunnátta í notkun gagnagrunna og landfræðilegra  
 upplýsingkerfa er æskileg

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Borgþór Magnússon, forstöðumaður vistfræðideild-
ar (borgthor@ni.is) og Kristinn H. Skarphéðinsson, 
verkefnisstjóri (kristinn@ni.is). 

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynn-
ingarbréf og óskast sendar til Náttúrufræðistofnunar 
Íslands á netfangið mariafb@ni.is eða á heimilisfang 
Náttúrufræðistofnunar Íslands, Urriðaholtsstræti 6-8, 
210 Garðabær.  

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember 2012.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamnigum stéttar-
félaga opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf 
hjá Náttúrufræðistofnun Íslands er tekið mið af 
jafnréttis stefnu stofnunarinnar.

Helstu verkefni eru:   
 • Rekstur landupplýsingakerfis (gagnagrunnur, miðlarar/
   biðlarar, þjónustur o.s.frv.)
 • Vefforritun (gagnadrifin, Oracle, Django, GeoServer)
 • Hugbúnaðarþróun (ráðgjöf/verkefnastjórnun með  
   aðkeyptri hugbúnaðarvinnu)
 • Gagnavinnsla og þróun reiknirita (PL/SQL) með  
   landupplýsingar
 • Sérvinnsla upplýsinga og þjónusta við viðskiptavini
 • Aðkoma að rekstri tölvukerfis starfsstöðvar Þjóðskrár  
   Íslands á Akureyri
            
Hæfniskröfur:
 • Nám í forritun eða góð reynsla í Python,  
   JavaScript, CSS, XML, PL/SQL
 • Kostur að þekkja til GeoServer, Django, ExtJS/GeoExt og 
   Apache vefþjóna 
 • Almennur áhugi á kortagerð og íslenskri landafræði er kostur
 • Frumkvæði í starfi og góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi
 • Góð íslensku- og enskukunnátta

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

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða sjálfstæðan og öflugan forritara til starfa á 
landupplýsingadeild stofnunarinnar á Akureyri.

Forritari á landupplýsingadeild Þjóðskrár Íslands

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

Umsóknarfrestur er til og með  
12. nóvember 2012.

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

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

www.skra.is
www.island.is

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Okkur vantar metnaðarfullan vanan starfsmann 
sem allra fyrst, við ísetningar á þeim tækjabúnaði 
í bíla sem við þjónustum. 

Múlardío ehf. er leiðandi fyrirtæki í sölu og 
þjónustu á TETRA, fjarskiptabúnaði ýmis konar 
ásamt flotastýringarkerfum. 

Umsóknir: 
Umsóknir sendist í tölvupósti á netfangið: 
kalli@mularadio.is

Múlaradíó ehf. óskar eftir 
starfsmanni.

German Seafrozen Fish Handelsgesesllschaft mbH í Bremerhaven  er alþjóðlegt fisksölufyrirtæki  
og sér um sölu á öllum botnfiskafurðum  P&P (Parlevliet & van der Plas) í Hollandi. Fyrirtækið er 
alþjóðlegt útgerðar- og sjávarútvegsfyrirtæki með rekstur á mörgum sjófrystitogurum.

Sjávarútvegur  - Sölustjóri hjá alþjóðlegu sölufyrirtæki í Bremerhaven

Við leitum að sölustjóra fyrir sjófrystar afurðir af eigin 
togurum sem og sölu á landfrystum afurðum frá eigin 
vinnslu í Færeyjum, Kósin, og víðar.

Starfið býður upp á alþjóðleg viðskipti í spennandi 
umhverfi  í hóp af reynslumiklu samstarfsfólki.

Sjálfstæð og spennandi verkefni  eru framundan fyrir 
viðkomandi starfskraft.

Ábyrgðarstarf með miklum möguleikum á að sinna eigin 
verkefnum og byggja upp sinn eigin kaupendahóp   
- Key Accounts.

Starfið krefst þess að viðkomandi geti unnið sjálfstætt 
og sé tilbúinn að leggja á sig mikla vinnu við að ná 
markmiðum  sínum.

Góð enskukunnátta er nauðsynleg og annað erlent 
tungumál æskilegt.
Góð tölvukunnátta er nauðsyn.
Reynsla af sjávarútvegi er nauðsynleg og reynsla af 
sölu- og markaðsstarfsemi erlendis er æskileg.

Þeim sem hafa áhuga á starfinu er bent á að hafa samband 
við Óskar Sigmundsson framkvæmdarstjóra í síma 
0049-1704808900 eða senda umsókn á os@seafrozen.de

Umsóknir er einnig hægt að senda í pósti:    German Seafrozen Fish Handelsgesellschaft mbH
 Grönlandstrasse 1
 27275 Bremerhaven
 Germany
 www.seafrozen.de

Þróunarsvið OR 
Þróunarsvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða verkefnastjóra, hönnuð og 
jarðfræðing. Sóst er eftir starfsmönnum sem hafa til að bera góða samskiptahæfni, 
þjónustulund og eru sjálfstæðir og agaðir í vinnubrögðum.

Þróunarsvið skiptist í þrjár einingar, Auðlindarannsóknir, Verkefnastofu og Kerfisrannsóknir 
og hönnun.  Sviðið ber ábyrgð á vöktun og rannsóknum auðlinda, langtímaþróun og 
rannsóknum veitukerfa auk þess að annast hönnun og verkefnastjórn framkvæmdaverka 
við flutnings- og dreifikerfi.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Hönnun veitukerfa í heitu og köldu vatni
• Kerfisrannsóknaverkefni vegna veitukerfa 
 í heitu og köldu vatni
• Samskipti við ytri hönnuði
• Þátttaka í mótun fyrirkomulags hönnunar hjá OR

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði.
• Haldgóð reynsla í hönnun veitukerfa
• Góð þekking á AutoCAD 
 og landupplýsingakerfum 
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Verkefnastjóri, jarðfræðingur 
og hönnuður

Umsóknarfrestur er til og með 

11. nóvember 2012 og farið verður 

með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir 

til að sækja um störfin. Umsjón með 

úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir 

(helga.jonsdottir@capacent.is) 

og Jóna Björk Sigurjónsdóttir 

(jona.sigurjonsdottir@capacent.is) 

hjá Capacent Ráðningum. Umsækjendur 

eru vinsamlegast beðnir að sækja um 

störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, 

www.capacent.is. Umsóknum um 

störfin þurfa að fylgja ítarlegar starfs-

ferilsskrár og kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsókna og 

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 

starfið.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 

vinnustaður fólks með mikla 

þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 

vera í fremstu röð hvað snertir öryggi 

og vinnuumhverfi og möguleika 

starfsfólks til að samræma vinnu og 

fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Hönnuður hita- og vatnsveitu

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Vöktun grunnvatns
• Mat á vinnslugetu borhola grunnvatns
• Mat á vinnslugetu borhola á jarðhitasvæðum
• Úrvinnsla vinnslugagna
• Jarðfræðiráðgjöf við boranir

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf í jarðfræði
• Víðtæk reynsla á sviði jarðhita og grunnvatns
• Þekking og reynsla af borverkum æskileg

Jarðfræðingur 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Verkefnastjórn í framkvæmdaverkum 
 Orkuveitunnar á hönnunar- og framkvæmdastigi
• Umsjón með útboðsgagnagerð og verksamningum
• Umsjón og eftirlit með framvindu verkefna, gerð 
   framvinduskýrslna og skilamats
• Umsjón og eftirlit með framkvæmdum 
• Samskipti við ráðgjafa, framkvæmdaaðila, 
   sveitastjórnir og stjórnsýslu

• Undirbúningur og gerð framkvæmdaáætlana, 
 kostnaðar- og greiðsluáætlana og eftirlit með 
 framkvæmd slíkra áætlana

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
• Haldgóð reynsla af verkefnastjórn

Verkefnastjóri framkvæmdaverka
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HAFSJÓR AF 
TÆKIFÆRUM
Ertu með hugmynd tengda hafinu?

Við leitum að fólki með viðskiptahugmyndir tengdar hafinu 
(sjávarútvegi, fiskeldi, fiskvinnslu, flutningum, líftækni o.fl.).  
Það geta verið hugmyndir um nýja tækni, markaðssókn, hugmyndir 
sem tengjast námi viðkomandi eða annað sem getur aukið 
verðmæti í íslenska sjávarklasanum og bætt samkeppnisstöðu 
Íslands.

Eimskip, Icelandair Cargo, Brim og Mannvit í samvinnu við Hús 
sjávarklasans og Nýsköpunarmiðstöð Íslands hafa tekið höndum 
saman um að bjóða fólki að sækja um vinnuaðstöðu í Húsi 
sjávarklasans við Reykjavíkurhöfn. 

Viltu komast í námunda við fjölmörg fyrirtæki í starfsemi sem 
tengist m.a. tækni í sjávarútvegi?

Viltu fá tækifæri til að útfæra hugmynd þína í skapandi umhverfi 
í samstarfi við sérfræðinga Nýsköpunarmiðstöðvar og Íslenska 
sjávarklasans?

Áhugasamir vinsamlegast sendið upplýsingar um bakgrunn og 
hugmynd að verkefni gegnum vef Íslenska sjávarklasans: 
www.sjavarklasinn.is eða vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands: 
www.nmi.is fyrir 15. nóvember nk.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ingvarsdóttir á netfanginu 
si@nmi.is

Ráðgjafarfyrirtækið Alta leitar að góðu fólki til liðs við sig
- Tveimur starfsmönnum í Reykjavík og einum í Grundarfirði

Við leitum að fólki sem hefur víða sýn, opinn hug og metnað til að ná árangri við fjölbreytt verkefni með sérþekkingu 
á sviði skipulagsmála, umhverfismála, byggðaþróunar, ferðamála, landfræði, landslagshönnunar, stefnumótunar eða 
verkefnisstjórnunar.

Hæfniskröfur

Ráðgjafi með starfsstöð í Grundarfirði 

Æskileg sérþekking á einhverjum eftirtalinna sviða

• Almenn verkefnisstjórnun 
• Stefnumótun og breytingastjórnun 
• “Regional eða place branding”
• Umhverfis- og gæðamál 
• Skipulagsmál 
• Miðlun og fræðsla

Nánari upplýsingar veita Halldóra Hreggviðsdóttir 
halldora@alta.is og Björg Ágústsdóttir bjorg@alta.is 

Ef þú hefur menntun og reynslu á þessum sviðum og 
áhuga á að takast á við þessi verkefni með Alta, sendu 
okkur umsókn á netfangið alta@alta.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember.

Alta er framsækið fyrirtæki sem 
grípur óhikað tækifæri sem gefast 
í breytilegum heimi. 

Við störfum við margskonar við-
fangs efni m.a. á sviði stefnu mót-
unar, skipulags, byggða þróunar og 
umhverfismála. 
Verkefnin eru fjölbreytt, þver fag-
leg, krefjandi og skemmtileg.

Frjótt andrúmsloft, samhent starfs-
fólk og gott vinnuumhverfi gerir 
Alta að eftirsóttum vinnustað.

Sjá nánar um okkur á www.alta.is

Alta ehf   
Ármúla 32    108 Reykjavík   
Sími 582 5000
www.alta.is

• Forvitni, áhugi og frumkvæði
• Opinn hugur og virðing fyrir fjölbreyttum sjónarmiðum
• Tilhneiging til að setja hlutina í margvíslegt samhengi
• Að leysa verk vel af hendi í samstarfi við aðra

• Háskólamenntun með framhaldsgráðu á ofangreindum 
sérsviðum

• Starfsreynsla æskileg
• Að geta orðað hugsun sína skipulega á íslensku, ensku 

og helst einu Norðurlandamáli

Ráðgjafi í umhverfismálum með 
starfsstöð í Reykjavík

Æskileg sérþekking á sem flestum eftirtalinna sviða

• Umhverfisstjórnun og/eða innleiðing á kröfum 
umhverfismerkja

• Gæðastjórnun
• Stefnumótun
• Vistvæn innkaup
• Samfélagsábyrgð fyrirtækja
• Miðlun og fræðsla

Ráðgjafi í skipulagsmálum með 
starfsstöð í Reykjavík eða Grundarfirði

Æskileg sérþekking á sem flestum eftirtalinna sviða

• Vinnsla svæðisskipulags, aðalskipulags og deiliskipulags
• Byggðaþróun
• Umhverfismat áætlana
• Landslags- og sérstöðugreining svæða
• Hönnun almenningsrýma og útivistarsvæða
• Landfræðileg upplýsingakerfi og kortagerð
• Miðlun og fræðsla
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Leikskólinn Tjarnarskógur  
- sérkennslustjóri

Laust er til umsóknar starf sérkennslustjóra í leikskólanum 
Tjarnarskógi á Egilsstöðum. Tjarnarskógur er nýr 8 deilda 
sameinaður leikskóli með tveimur starfsstöðvum. Gert er ráð 
fyrir 100% stöðu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirumsjón með skipulagningu, framkvæmd og endurmati  
 sérkennslu í leikskólanum í samráði við leikskólastjóra. 
• Yfirumsjón með gerð verkefna og gerð einstaklings-
 námskráa. 
• Yfirumsjón með samskiptum við foreldra, sérkennslu- 
 fulltrúa og aðra sem koma að sérkennslu. Fræðsla, ráðgjöf  
 og stuðningur við foreldra og starfsmenn. 
• Að veita börnum með sérþarfir leiðsögn og stuðning 
• Önnur verkefni sem yfirmaður felur

Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun og framhaldsmenntun  
 í sérkennslufræðum 
• Reynsla af skipulagi og framkvæmd sérkennslu æskileg
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi 
• Góð íslenskukunnátta
 
Guðný Anna Þóreyjardóttir, leikskólastjóri, veitir frekari  
upplýsingar um leikskólann og starfið á netfanginu  
gudnyanna@egilsstadir.is eða í síma 4700 660.

Launakjör eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands v/ Félags leikskóla-
kennara. Umsóknir sendist til Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 
Egilsstaðir í síðasta lagi 12. nóvember nk.

Starfssvið: Hæfniskröfur:

Vélahönnuður

www.marel.com/jobs

Sigurpáll Jónsson sigurpall.jonsson@marel.com 563 8000

www.marel.com

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.

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.

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

Umsóknir skulu sendar á netfangið  box@frett.is  
fyrir 3. nóvember. nk.

Verkefnastjóri aðfangastýringar 
hjá Vodafone er með framtíðarsýn
Er þín ástríða að nota aðferðir aðfangastýringar til að ná fram 
fjárhagslegum sparnaði og um leið auka gæði? Tekur hjarta þitt 
aukaslag af ánægju þegar þú heyrir minnst á samningastjórnun, 
birgjamat, græn innkaup og skjalastýringu samninga?

Ef þú ert með menntun og reynslu á sviði aðfangastýringar, 
rekstrar- og/eða viðskiptafræða þá hvetjum við þig til að sækja 

 

vodafone.is/storf.

   
Þín ánægja er okkar markmið
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Primera Air is looking for a service minded, resourceful and hardworking individual to join 
our IT helpdesk team. Teamwork and good people’s skills are essential to fulfil the below job 
 requirements. 

The place of work is at our Head Office in Kópavogur, Iceland.

IT SPECIALIST

To apply, please visit our website www.primeraair.com and fill out an online application form. The application deadline is before end of 
November 04, 2012. We look forward to receiving your application.

We are a dynamic airline proudly offering high quality, 
profitable services to the leisure market. 

Primera Air | Hlíðasmári 12 | 201 Kópavogur | S. 527 6000 | Fax. 527 6001 | primeraair.com

AREAS OF RESPONSIBILITY
-  Be a member of the IT helpdesk team for offices and  
 crew members

-  Be a member of IT systems operations team

-  Setup and manage workstations

-  Provide user support

-  Communicate with software vendors
 

OTHER EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS 
REQUIRED FOR THE JOB:
-  Have experience maintaining IT systems

-  General knowledge of Microsoft environment

-  General knowledge of MS SQL databases and SQL is 
preferred

-  Fluency in English and Icelandic

Having an education in system engineering or Microsoft degrees will be considered an advantage. 

Knowledge of Linux, Oracle or SQL is also beneficial. 
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Rekstur í
Þrastalundi

Ungmennafélag Íslands auglýsir 
eftir rekstraraðila í Þrastalundi

Þrastalundur er staðsettur í jaðri Þrastaskógar við 
Sogið í Grímsnesi. Þrastalundur og Þrastaskógur 
bjóða upp á mikla möguleika í ferðaþjónustu, s.s. 
veitingarekstur, tjaldsvæði, útivist og menningar-
viðburði. Leigutaki kæmi til með að taka þátt í að 

þróa og koma að uppbyggingu ferðaþjónustu með 
UMFÍ í þessari náttúruperlu Suðurlands.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri 
Ungmennafélags Íslands í síma 568 2929 eða 

í netfanginu saemundur@umfi .is.
 

                  Umsóknarfrestur 
                 er til 15. nóvember.

Bílstjóri og Bifvélavirki óskast  
til starfa sem fyrst

Æskilegt er að umsækjendur séu:
- Með meiraprófsréttindi
- Stundvísir og metnaðargjarnir
- Líkamlega hraustir

Upplýsingar í síma 820 3880  
eða á maili keyrsla@keyrsla.is

Laus er til umsóknar staða kynningarstjóra Listasafns Reykjavíkur.

Leiðarljós Listasafns Reykjavíkur er að vera framúrskarandi alþjóðlegur vettvangur myndlistar sem leggur 
áherslu á markvissa þjónustu við ólíka hópa og er eftirsóknarverður viðkomustaður í daglegu lífi fólks.

Næsti yfirmaður er safnstjóri Listasafns Reykjavíkur.  

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 
Um er að ræða fullt starf og nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir: anna.fridbertsdottir@reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til 19. nóvember nk og eru umsækjendur beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf                   

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

Kynningarstjóri  Listasafns Reykjavíkur

Starfssvið:
Kynningarstjóri sér um fjölmiðlasamskipti safnsins, 
ritun fréttatilkynninga, ritstjórn heimasíðu og rafræns 
fréttabréfs, gerð prentaðra og rafrænna boðskorta og 
móttöku innlendra og erlendra fréttamanna. Kyn-
ningarstjóri er ábyrgur fyrir heildrænu útliti á útgáfu-, 
kynningar- og auglýsingaefni safnsins, gerð marg-
miðlunarefnis, virkri notkun samfélagsmiðla og þróun 
nýrrar miðlunar. 

Hæfniskröfur: 
Krafist er háskólamenntunar á framhaldsstigi í myndlist 
og/eða listfræði eða á sviði fjölmiðlunar, auk mikillar  
reynslu á starfssviðinu; ennfremur framúrskarandi 
samskiptafærni á íslensku og ensku, mikillar leikni 
í mannlegum samskiptum, hugmyndaauðgi, frum-
kvæðis, sjálfstæðra vinnubragða, skipulagshæfileika, 
sveigjanleika og hæfni til að vinna undir álagi.  
Góð tölvukunnátta, þekking á innsetningu efnis á 
heimasíður og samfélagsmiðla og haldgóð þekking á 
myndvinnslu er nauðsynleg.

DEILDARSTJÓRI BÚVÖRUSÖLU.

UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ GEFUR HJALTI H. HJALTASON Í SÍMA: 575 6000
Umsóknir ásamt ferilskrá merkt  „Deildarstjóri búvörusölu“ sendist á thorhildur@ss.is 
en einnig má sækja um í gegnum vefsíðu félagsins; www.ss.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2012.

Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki 
með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. 
Hjá félaginu starfa um 300 starfsmenn. Upplýsingar um 
SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins.

WWW.SS.IS

Sláturfélag Suðurlands leitar eftir áhugasömum og dugmiklum einstaklingi til að 
leiða ört vaxandi búvörusölu félagsins. Um er að ræða áburð frá Yara, stærsta 
áburðarframleiðanda heims, kjarnfóður frá DLG, stærsta fóðurfyrirtæki 
Norðurlanda ásamt fleiri búrekstrarvörum.

STARFSLÝSING:

• Öflun nýrra viðskiptavina
• Samskipti við núverandi viðskiptavini
• Ráðgjöf á sviði búrekstrar
• Tilboðs- og samningagerð
• Umsjón kynningar- og markaðsmála
• Stjórnun starfsmanna og fleira

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• BS nám í búvöruvísindum eða sambærilegt nám
• Sjálfstæði í starfi
• Góð þekking á fóður- og áburðarfræðum
• Þekking á búrekstri
• Frumkvæði og mikill metnaður til að ná árangri
• Lipurð í samskiptum og geta til að koma fram
• Jákvæðni og rík þjónustulund
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Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðar-
starfa vana smíði úr ryðfríu stáli og áli, aðalstarf-
svið er smíði á búnaði í skip og báta.  
Hægt er að senda inn umsóknir á stalorka@simnet.is 
eða hafa samband við Benedikt í síma 8927687 á virkum 
dögum milli 8 og 18.

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.
Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.

Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið  
straumvirki@simnet.is
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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
Markmið starfsnámsins eru að hjúkrunarfræðingur/ ljósmóðir: 

 » Efli og bæti við klíníska færni og þekkingu á viðkomandi sérsviði. 
 » Fái þjálfun í mismunandi hlutverkum sérfræðings.
 » Þjálfi fræðileg vinnubrögð og bæti við rannsóknareynslu.

Hæfnikröfur
 » Meistarapróf í hjúkrun sem uppfyllir skilyrði reglugerðar nr. 124/2003.
 » Hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir stefnir að sérfræðiviðurkenningu á 

tilteknu sviði hjúkrunar- eða ljósmóðurfræða.

Nánari upplýsingar
 » Um er að ræða 9 eða 18 mánaða starfsnám í 100% starfi. 
 » Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2012.
 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og 

hjúkrunarleyfi.
 » Umsókn fylgi einnig stutt lýsing á sérsviði hjúkrunar sem umsækjandi 

hyggst sérhæfa sig í á Landspítala ásamt persónulegum markmiðum 
með starfsnáminu.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til 
Landspítala, skrifstofu framkvæmdastjóra hjúkrunar, Eiríksgötu 5, 101 
Reykjavík. 

 » Viðtöl verða höfð við alla umsækjendur.
 » Upplýsingar veita: Sigríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar, 

sigridgu@landspitali.is, sími 543-1106 og Hrund S. Thorsteinsson, 
deildarstjóri menntadeildar, hrundsch@landspitali.is, sími 543-1490.

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður
Auglýst er eftir umsóknum í launað starfsnám til sérfræðiviðurkenningar 
í hjúkrunar- eða ljósmóðurfræði við eftirtalin svið: lyflækningasvið  
(2 stöður), bráðasvið (1 staða), geðsvið (1 staða) og kvenna- og barnasvið 
(1 staða).
Starfsnámið hefst 1. desember n.k. eða eftir samkomulagi. 

Nova leitar að starfsmönnum í verslanir og þjónustuver.
Við leitum að einstaklingum sem eru metnaðarfullir, vilja 
skemmta sér í vinnunni og ná árangri í starfi.

Hæfniskröfur: Jákvæðni, frumkvæði, kraftur og framúrskarandi þjónustulund 

einkennir þann frábæra hóp sem okkur vantar viðbót við. Allt þetta ásamt góðri 

tölvukunnáttu og lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynlegt. 

Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Góðir tekjumöguleikar 

því laun eru árangurstengd. Um framtíðarstörf er að ræða.

Unnið er á vöktum.

Nánari upplýsingar:

 
 

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 5. nóvember.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir, 

hildur@radum.is, sími 519 6770.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, 
á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Stærsti
skemmtistaður

í heimi!

Skemmtu þér með
okkur í vinnunni!

Sæktuum fyrir
5. nóv.

Sölu- og þjónusturáðgjafar í verslun

Fyrir þann sem elskar að koma fram, veita frábæra þjónustu og veit 

ekkert skemmtilegra en að selja.

 
Sölu- og þjónusturáðgjafar í þjónustuver

Fyrir þann sem elskar að tala í síma, veita frábæra þjónustu og veit 

ekkert skemmtilegra en að selja.

Skjárinn auglýsir eftir þrusuhressum þjónustufulltrúa.

STARFSLÝSING:

 Starfið felur í sér símsvörun og þjónustu við   
 viðskiptavini vegna reikninga og áskrifta
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MENNTUN OG HÆFNI: 

 Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 Gott skipulag og öguð vinnubrögð
 Samskiptalipurð og framúrskarandi þjónustulund
 Jákvæðni, samviskusemi og gott viðmót

Umsóknarfestur er til og með 14. nóvember nk. 
Tekið er við umsóknum á mannaudur@skipti.is
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www.skjarinn.is – 595 6000
Skjárinn á og rekur SkjáEinn, 
SkjáBíó, SkjáHeim, SkjáGolf og K 100.5

VERTU MEÐ
Í FJÖRINU!
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Marine Electronics Technician
Marine Signal Inc. is a Canadian company, based in Newfoundland 
specializing in sales and service of electronics for the local marine 
market. We are currently accepting applications for the immediate 
positions of a full time Junior and Senior Electronics Technicians at 
our St. John’s Office.

Successful candidates will work closely with the  
Operations Manager in all aspects of sales and service.

• Requirements:
 Technician or Technology Diploma in Electronics, or  
 a Related Field
• Strong electronics / computer background
• Stable work history
• Desire to learn and grow with company
• Ability to work both independently and in a team  
 based environment
• Hands on experience X-band and S-band radar,  
 catch sensors, VHF, MF/HF, ASIS and marine satel 
 lite communications equipment
• Willing to relocate on a short or long term basis

The ideal candidates will have a minimum of 2 to 4 
years work experience in a marine environment, 5 to 
10 years for senior staff.

Experience working with S-Band & X- Band Radar 
equipment, AIS, ARPA, VHF, UHF, HF, and Satellite 
Communications equipment essential.

Experience working in or around the fishing industry 
considered to be an asset.

Salary: Commensurate with qualifications and 
experience. Health Benefits provided.

Interested individuals should apply by fax,  
or email to:

Marine Signal Inc.
1170 Topsail Road
Mount Pearl, NL

A1N 5E8
Fax: 709-747-3852

E-mail: ken@marinesignal.ca

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 starfs manna 
gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 
tækifæri til starfsþróunar.

Tæknistjóri Vífilfells

Tæknideild sér um viðhald og endurbætur á vélbúnaði, uppsetningu á nýjum búnaði ásamt því 
að hafa umsjón með viðhaldi húss og lóðar. Deildin gegnir stóru hlutverki í því að afköst véla, 
öryggi á vinnustað, hagkvæmni í framleiðslu, matvælaöryggi og umhverfisþættir séu eins og 
best verður á kosið. Vífilfell hefur sett fram stefnu varðandi gæði, öryggi og umhverfi, sem og 
gildi félagsins, til hliðsjónar við dagleg störf.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem  
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

 
 framleiðslubúnaði og hjálparbúnaði

 
 þ.m.t. þjálfun

 
 ferlum um breytingar sem gerðar eru

 
 tæknibókasafni

 
 þróun gæða-, öryggis- og umhverfis- 
 stjórnunarkerfis

 
 s.s. á sviði vélstjórnar eða vélfræði

 
 ferlum er æskileg

 
 er nauðsynleg

 
 eftirliti er æskileg

 
 og hollustu á vinnustað er nauðsynleg

 
 upplýsingatækni

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veita: 
ari@intellecta.is

helga@intellecta.is
Fyrirspurnum verður svarað í síma 511 1225 
og óskast umsóknir fylltar út á www.intellecta.is. 

5. nóvember nk.

  ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Húsvörður
Húsfélagið Mánatúni 3-5 óskar 
að ráða húsvörð
Um er að ræða 50% starf sem felst í almennri 
umsjón og eftirliti með húsi og lóð, ræstingu á 
sameign og viðhaldi í samráði við hússtjórn. 

Umsóknir sendist í tölvupósti á:
husfelag.manatun@gmail.com

sími: 511 1144
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Waldorfskólinn í Lækjarbotnum auglýsir eftir 
kennara í 100% stöðu við afleysingar  

hjá skólanum  
Skólinn starfar í anda uppeldisfræði Rudolf Steiner.  Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.  
Ef þú hefur áhuga vinsamlega sendu okkur póst á waldorf@simnet.is

  

www.benni.is

Bílabúð Benna 
Vagnhöfða 23 
110 Reykjavík
Sími: 590 2000

Varahlutaöflun 
fyrir þjónustu-
verkstæði
Bílabúð Benna leitar eftir drífandi 
og metnaðarfullum einstaklingi til 
að sjá um varahlutaöflun fyrir 
þjónustuverkstæði fyrirtækisins. 
Um er að ræða sérhæft Porsche, 
Chevrolet og Ssangyong verkstæði. 
Í boði er framtíðarstarf hjá 
spennandi og öflugu fyrirtæki.

Helstu verkefni: 
Afgreiðsla varahluta til verkstæðis. 
Framkvæmd sérpantana fyrir verk- 
stæði. Utanumhald um ábyrgðar- 
og varahluti o.fl.

Hæfniskröfur:
Skipulagður og markviss. Góð 
tölvukunnátta. Þekking á bílum er 
nauðsynleg. Góð enskukunnátta.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, 
Vagnhöfða 23, 110 Reykjavík eða 
á tölvupóstfangið atvinna@benni.is 
fyrir mánudaginn 5. nóvember. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Jóhannes Egilsson þjónustustjóri 
í síma 590-2000
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HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Spennandi störf  
í starfsmannadeild

á umhverfissvið
í leikskólann Fífusali

í leikskólann Fífusali
í leikskólann Dal
í leikskólann Baug
í leikskólann Efstahjalla
í leikskólann Álfatún

á heimili fyrir fatlað fólk
í Roðasali, dagþjálfun

í Roðasali, hjúkrunarsambýli
í búsetukjarna fyrir fatlað fólk

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar 

www.kopavogur.is 
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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.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- 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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Rauði krossinn óskar eftir að ráða starfsmann í Fata-
söfnun Rauða krossins Skútuvogi 1, Reykjavík. Um er 
að ræða heilsdags starf þar sem unnið er að flokkun 
fatnaðar í samvinnu við sjálfboðaliða og starfsfólk. 

Starfssvið:
• Umsjón með flokkun á notuðum fatnaði fyrir 

Rauðakrossbúðirnar
• Fræðsla og leiðbeiningar fyrir sjálfboðaliða
• Taka við og ganga frá pöntunum frá 

Rauðakrossbúðunum
• Önnur tilfallandi störf í flokkunarstöð Fatasöfnunar

Hæfniskröfur:
• Þekking og áhugi á fatnaði og tísku, hönnun og 

helstu vörumerkjum
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veitir Örn Ragnarsson 
verkefnisstjóri Fatasöfnunar í síma 894-1953,  
netfang fataflokkun@redcross.is .

Umsóknarfrestur er til 31. október. Umsóknir 
sendist á netfangið fataflokkun@redcross.is.  
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál  
og öllum svarað.

Starf í Fatasöfnun 
Rauða krossins

Verkefnastjóri gæða- og öryggismála
hjá Vodafone er viðbúinn öllu
Vilt þú takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni á sviði gæða- 
og öryggismála? Verkefnastjóri ber ábyrgð á að árleg úttektar- 
og eftirlitsáætlun sé unnin og henni fylgt eftir. Einnig hefur hann 
umsjón með ferilvöktun, ásamt ýmsum öðrum verkefnum.
 
Ef þú ert með menntun á sviði gæðastjórnunar, viðskipta- og/eða 
tölvunarfræða og hefur reynslu af gagnagrunnsvinnslu og 

vodafone.is/storf.

   
Þín ánægja er okkar markmið

Save the Children á Íslandi
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Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
desember, janúar og febrúar ef næg þátttaka fæst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn, og kjötiðn í desember. 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í húsasmíði og pípulögnum í desember. Sveinspróf í málaraiðn í 
janúar. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. 

Í málmiðngreinum í janúar. Umsóknarfrestur til 1. desember.

Í snyrtigreinum í janúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í bílgreinum í janúar/febrúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í hönnunar- og handverksgreinum í janúar/febrúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris-
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu 
skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2012.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir  
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Fráveita Hafnarfjarðar óskar eftir tilboðum í verkið:

„Viðhald á neðansjávar útrásarlögn 
Fráveitu Hafnarfjarðar í Hraunavík“

Helstu magntölur:
1. Steypa undirstöður undir steinsökkur þar sem sakka  er öll á  
 lofti, 16 stk. 
2. Steypa undirstöður undir steinsökkur þar sem annar fótur  
 sökku er á lofti, 32 stk. 
3. Rétta við steinsökkur, 4 stk. 
4. Endurnýjun stálbolta í sökkusteinum, ásamt róm, skinnum  
 og gúmmí, 14 stk.
 
Verkið er nánar skilgreint í útboðsgögnum Fráveitu Hafnarfjarðar 
dd. 26. október 2012.
Útboðsgögn eru fáanleg í afgreiðslu umhverfis og framkvæmda að 
Norðurhellu 2, 221 Hafnarfirði.
Tilboð verða opnuð á Norðurhellu 2, kl: 11:00 þ. 12. nóvember 
2012 að viðstöddum bjóðendum sem þess óska.

Hafnarfjörður - Sorphirða 2013-2021
Hafnarfjarðarbær auglýsir útboð vegna sorphirðu í sveitar- 
félaginu. Útboðið er þríþætt og felur í sér eftirfarandi 
verkþætti:
• Hirðing óflokkaðs sorps frá íbúðarhúsum 
• Hirðing á flokkuðu sorpi frá íbúðarhúsum
• Útvegun flokkunaríláta til heimila í Hafnarfirði
 
Útboðsgögn verða seld hjá Umhverfi og Framkvæmdum, 
Norðurhellu 2 og kosta 5.000 kr. 
Tilboð verða opnuð þann 5. desember 2012 kl 11:00  
á sama stað.
 
Útboðið er auglýst á EES.

Hafnarfjörður - Stofnanir sorphirða 
2013-2021
Hafnarfjarðarbær auglýsir útboð vegna sorphirðu við stofnanir 
í sveitarfélaginu. Útboðið er felur í sér eftirfarandi verkþætti:
• Hirðing óflokkaðs sorps frá stofnunum í Hafnarfirði 
• Hirðing á flokkuðu sorpi frá stofnunum í Hafnarfirði
 
Útboðsgögn verða seld hjá Umhverfi og Framkvæmdum, 
Norðurhellu 2 og kosta 5.000 kr. 
Tilboð verða opnuð þann 6. desember 2012 kl 11:00  
á sama stað.

Umhverfi og framkvæmdir.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir viðræðum við aðila sem eru tilbúnir til 
að útvega leðurfatnað, buxur og  jakka, til 
notkunar fyrir starfsmenn í umferðardeild 
embættisins.
Áhugasamir sendi upplýsingar á netfangið 
lager@lrh.is fyrir 20. nóvember nk.

Leðurfatnaður 
fyrir lögreglu

Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024.
Opinn kynningarfundur.

Skipulagsnefnd Kópavogs boðar til kynningarfundar með íbúum og öðrum hagsmuna- 
aðilum í Kópavogi þar sem kynnt verða drög að nýju aðalskipulagi fyrir bæinn.  
Aðalskipulag er skipulagsáætlun þar sem fram kemur stefna bæjaryfirvalda um land-
notkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar til ársins 2024.

Fundurinn verður haldinn í samkomusal Hörðuvallaskóla við Baugakór 38, fimmtu-
daginn 1. nóvember nk. kl. 17:00 til 18:30. 

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Kópavogsbær

Leikskólinn Tjarnarskógur  
- sérkennslustjóri

Laust er til umsóknar starf sérkennslustjóra í leikskólanum 
Tjarnarskógi á Egilsstöðum. Tjarnarskógur er nýr 8 deilda 
sameinaður leikskóli með tveimur starfsstöðvum. Gert er ráð 
fyrir 100% stöðu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirumsjón með skipulagningu, framkvæmd og endurmati  
 sérkennslu í leikskólanum í samráði við leikskólastjóra. 
• Yfirumsjón með gerð verkefna og gerð einstaklings-
 námskráa. 
• Yfirumsjón með samskiptum við foreldra, sérkennslu- 
 fulltrúa og aðra sem koma að sérkennslu. Fræðsla, ráðgjöf  
 og stuðningur við foreldra og starfsmenn. 
• Að veita börnum með sérþarfir leiðsögn og stuðning 
• Önnur verkefni sem yfirmaður felur

Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun og framhaldsmenntun  
 í sérkennslufræðum 
• Reynsla af skipulagi og framkvæmd sérkennslu æskileg
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi 
• Góð íslenskukunnátta
 
Guðný Anna Þóreyjardóttir, leikskólastjóri, veitir frekari  
upplýsingar um leikskólann og starfið á netfanginu  
gudnyanna@egilsstadir.is eða í síma 4700 660.

Launakjör eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands v/ Félags leikskóla-
kennara. Umsóknir sendist til Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 
Egilsstaðir í síðasta lagi 12. nóvember nk.

Styrkir

Tilkynningar
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Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600

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

Sérlega falleg 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni á 2 hæð 
með sérinngangi í fjórbýli ásamt sér bílskúr.  Eignin er alls 143,8 
fm að stærð, Þrjú svefnherbergi, góð gólfefni og innréttingar.  
STUTT Í GRUNNSKÓLA OG LEIKSKÓLA - FRÁBÆRT ÚTSÝNI. 
Nánari lýsing og myndir:  
http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/257928/   Verð 34,9 millj.  
Ellý í s. 897-0116 tekur á móti gestum.

KRÍUÁS 3 - SÉRINNGANGUR - BÍLSKÚR

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG 28. okt. milli kl. 16.00 - 17.00

OPIÐ HÚS

VALLARBRAUT 12 
OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN 28. OKTÓBER KL. 16:00-16:30. 
Falleg og björt neðri sérhæð með bílskúr í tvíbýlishúsi á Seltjarnarnesi sem 
hefur verið töluvert endurnýjuð.
Íbúðin er skráð 202,6 fm hjá FMR þar af er sérstæður bílskúr 29,1 fm.  Að 
auki er 25 fm sólskáli sem ekki er inni í skráðum fm íbúðarinnar. Nánari 
lýsing: Rúmgóð og björt stofa-og borðstofa, endurnýjað eldhús, 4 svefnher-
bergi en auðvelt er gera 5. Fallegt endurnýjað baðherbergi. Gróinn og 
fallegur garður sem útgengt er í úr sólskála. Nýlega hellulagt bílaplan með 
hita í. JÓHANNA GSM 698 9470 SÝNIR OG TEKUR Á MÓTI ÁHUGA-
SÖMUM, VERIÐ VELKOMINN!  

OPIÐ HÚS

HÁSALIR 9 - Kópavogi
OPIÐ HÚS sunnudag 28. okt. frá kl 14:00 - 16:00 

Nýlegt stílhreint og vandað 196,4 fm endaraðhús með innbyggðum 27,6 
fm bílskúr. Eignin er á tveim hæðum og mikið útsýni er til vesturs yfir 
Kópavoginn, Reykjanesið og út á Faxaflóann glæsileg lóð með sölverönd. 
Yngvi (GSM-863-3923) og Stefanía (GSM-694-8723) taka þá vel á 
móti gestum og sýna þeim húsið

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar veitir
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

VINDAKÓR 2-8 
HEILDAREIGN 

Til sölu í einu lagi
Rúmlega fokheld hús
2 hús – 4 stigagangar
Stærðir frá 115 fm til 195 fm

Birt stærð íbúða 7839,3 fm
54 íbúðir   3ja, 4ra og 5 herbergja
Stæði í bílgeymslu
Öll gögn á skrifstofunni
þar á meðal ástandsskýrsla

Verð: 1.250 millj.

Nánari upplýsingar veitir
Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

Dugguvogur 12
Að beiðni umbjóðanda er til sölu 604,7 m² verslunar- og þjón- 

ustuhúsnæði við Dugguvog. Húsnæðið hefur verið mikið  
endurnýjað. Mikið auglýsingagildi frá Sæbraut.   

Langtímaleigusamningur. Gott fjárfestingatækifæri.  
Allar nánari upplýsngar veitir:

Eiríkur S. Svavarsson hrl.
s. 4150150

gsm 897-8087

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

167 m2 viðhaldslétt einbýlis hús
Algjörlega einstakt umhverfi á
bökkum Hvítár í jaðri Laugarás
Húsið getur hentað sem heils-
árs eða sumarhús
Innra skipulag býður uppá 
mikla möguleika
Hagstætt lán getur fylgt

Austurbyggð 
- á bökkum Hvítár

801 Selfoss

Verð: 24,9 millj.

Sumarhús / heilsárshús
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Á Vísi er hægt að horfa á  
mynd skreyttan upp lestur  
úr þessum sígildu  
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a á
tur

g

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928  
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað. 
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna holl enska meistarans  
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára. 








