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Café Flora í Grasagarðinum óskar eftir matreiðslumanni til að vera með okkur í sumar

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

Um er að ræða 100% starf fyrir hressan og kátan
einstakling. Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið
thorkell@cafeﬂora.is eða í síma 866-4243

Lögfræðingur á Landspítala
Laust er til umsóknar starf lögfræðings á lögfræðideild Landspítala.
Starfshlutfall er 100%. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Um er að ræða nýtt embætti sem verður til með breytingum á skipulagi ráðuneytisins sem taka gildi 3. apríl nk.
Skrifstofa stjórnunar og umbóta annast umbætur og nýsköpun í ríkisrekstri, svo sem er varðar stefnumótun,
árangursstjórnun, notkun upplýsingatækni í ríkisrekstri, opinber innkaup og skipulag stofnanakerfis ríkisins.
Jafnframt annast skrifstofan fjárstýringu, dreifingu fjárheimilda, rekstrar- og greiðsluáætlanir og reikningsskil ríkisins.
Þá falla mannauðsmál ríkisins undir ábyrgðarsvið skrifstofunnar, þ.m.t. stefnumótun í mannauðsmálum, lög um
réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna, launamál og kjarasamningar, mannaflaspár, greiningar og tölfræði um laun og
starfsmenn ríkisins. Auk þess ber skrifstofan ábyrgð á eignamálum ríkisins og framkvæmd eigendastefnu, m.a. forsvar
ríkisins í félögum, ábyrgð á fasteignum ríkisins, þjóðlendum, opinberum framkvæmdum og samningagerð vegna
auðlindanota og rentu.

» Lögfræðileg aðstoð við stjórnendur
» Túlkun laga og stjórnvaldsfyrirmæla í starfi Landspítala, einkum á
sviði útboðs- og innkaupamála, samningaréttar, réttinda sjúklinga,
heilbrigðislögfræði, stjórnsýsluréttar, starfsmannaréttar og kjaramála
» Samskipti við hagsmunaaðila, stéttarfélög og fulltrúa starfsmanna
» Greinargerðir og lögfræðilegar álitsgerðir
» Þátttaka í fræðslu og störf í nefndum og vinnuhópum
» Önnur verkefni

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Laust er til umsóknar embætti skrifstofustjóra á skrifstofu stjórnunar
og umbóta í fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Um er að ræða fullt starf. Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996, um réttindi
og skyldur ríkisstarfsmanna. Um laun og önnur starfskjör fer eftir ákvörðun kjararáðs sbr. lög nr. 47/2006. Skipað
verður í embættið til fimm ára frá 1. maí 2013.

Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hópi
Hæfni til að tjá sig í mæltu og rituðu máli

Umsækjendur skulu hafa lokið háskólamenntun sem nýtist í starfi skrifstofustjóra. Jafnframt er gerð krafa um
haldgóða þekkingu á íslenskri stjórnsýslu og reynslu af stjórnun og rekstri. Æskilegt er að viðkomandi búi yfir
þekkingu á sem flestum verkefnum skrifstofunnar. Starfs- og stjórnunarreynsla í ráðuneyti, ríkisstofnun eða
sveitarfélagi er metin sérstaklega. Gerð er krafa um lipurð í samskiptum, leiðtogahæfni og enskukunnáttu.

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2013.
» Upplýsingar veitir Oddur Gunnarsson, lögfræðingur, netfang
oddurg@landspitali.is, sími 543 1333.
» Umsóknum fylgi upplýsingar um nám, reynslu og fyrri störf ásamt afriti af
prófskírteinum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast
Lögfræðideild Landspítala, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist fjármála- og efnahagsráðuneyti. Nánari
upplýsingar veita Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri, og Angantýr Einarsson, skrifstofustjóri, en jafnframt er vísað
á heimasíðu ráðuneytisins fjr.is.
Embættið hentar jafnt konum sem körlum. Umsóknarfrestur er til 14. apríl 2013. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun hefur verið tekin um skipun í stöðuna.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Vefhönnuður - hönnunarstjóri
TM Software er hugbúnaðarhús sem
þróar og framleiðir hugbúnað fyrir
viðskiptavini í meira en 90 löndum.
Hjá fyrirtækinu starfa 80
hugbúnaðarsnillingar, þar af 42 við
veflausnir og sérþróun.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið
má finna á heimasíðu þess
www.tmsoftware.is
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Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir
og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

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

2

| ATVINNA |

NETSÉRFRÆÐINGUR ÓSKAST
STARFSLÝSING
Ţ $ë$-Ţ./-!Ţ) /.ą-!-åë$)"Ţ#%øŢ.$.
Ţ5-"ë-(ë1-Ţ) /($ë%1Ţ*"Ţ$))2$ë
Ţġ))1)Ţ*"Ţ1++5""$)"Ţ) /& -!Ţ2$ë.&$+/2$)

$ëŢĞ.&1(Ţ !/$-Ţ.ą-!-åë$)"$Ţ/$'ŢëŢ.'ø./ŢĐŢ#Ğ+Ţ( ëŢ*&&1-ŢĐŢ#-ë./Ţ24)$Ţ!5-$-/å&$Ţ').$).ŢĐŢ
#Ľ.$)"1Ţ*"Ţ- &./-$[Ţ -& !)$Ţ) /.ą-!-åë$)"Ţ.$.Ţ -Ţ- &./1-Ţ) /($ë%1Ţ!5-$-/å&$.$).\Ţø.(/Ţ
- &./-$Ţ2ĐëpŢ*"Ţ./ë-) /Ţ2$ë.&$+/2$)Ţ*&&-[Ţ/-ňëŢ! '1-ŢĐŢ.ą-Ţø5-"ëŢøŢ#ġ))1)Ţ*"Ţ- &./-$Ţ
) /1(#2 -!\Ţ" -ëŢ/ $&)$)"Ţ*"Ţ.(.&$+/$Ţ2$ëŢ!%-.&$+/$-"%Ţø.(/Ţ"' "-$Ţı-'1.)Ţ2 -& !)[

HÆFNISKRÖFUR
Ţ-$""%Ţø-Ţ ëŢ' )"-$Ţ./-!.- 5).'Ţ!Ţ- &./-$ŢŉĞ&$))Ţ) /& -!
Ţ &&$)"Ţ*"Ţ" /Ţ/$'ŢëŢ' 5.Ţ/å&)$' "Ţ&- !%)$Ţ2 -& !)$
ŢŢ ëŢ.(å-$' "Ţê &&$)"-2*//1)
Ţ &&$)"ŢøŢ) /ı)ë$Ţ!-øŢ*-/$) /Ţ*"ŢŢ -Ţ&*./1-

$ëŢ' $/1(ŢëŢ./ -&1(Ţ $)./&'$)"$Ţ. (Ţ -Ţı$))ŢëŢ.))Ţ.$"ŢĐŢ!"$)1[Ţ$)./&'$)"$Ţ. (Ţ')"-ŢëŢ
/&./ŢøŢ2$ëŢ)Ľ%Ţø.&*-1)Ţ*"Ţ' $ëŢê-Ğ1)ŢøŢ) /& -!1(Ţ.$.Ţ/$'Ţ!-(/Đë-[
!ŢêıŢĽ-ëŢëŢ!-1(&2åë$\Ţ# !1-Ţ#å!)$ŢĐŢ())' "1(Ţ.(.&$+/1(Ţ*"Ţı-'1.)Ţ/å&)$' "-Ţ
2)(ø'Ţ*"Ţ')"-Ţ/$'ŢëŢ1&Ţ2$ëŢê &&$)"1ŢêĐ)\ŢêøŢ2$'%1(Ţ2$ëŢ# 5-Ţ!-øŢêą-[

HVERNIG Á AÐ SÆKJA UM
$).(' "./Ţ. )$ëŢ1(.Ğ&)$-Ţ( ëŢ/ġ'21+Ğ./$ŢøŢatvinna@basis.isŢ!5-$-Ţ
8. aprílŢ)[&[

UM BASIS
$ëŢ' ""%1(Ţ($&'Ţø# -.'1ŢøŢ./-!.())ø)å"%1Ţ*"Ţ -1(Ţ./*'/Ţ!Ţê2ĐŢëŢ2 -ŢĐŢ#Ğ+$Ţ !./1Ţ
!5-$-/å&%Ţ').$).ŢĐŢ&ġ))1)ŢŢøŢø-$Ţ#2 -%1[Ţ$ëŢ%Ğë1(Ţ!-øå-Ţ2$))1pŢ*"Ţ!ê- 5$)"-ë./ġë1\Ţ
($&'Ţ./-!.ê-Ğ1)-(ġ"1' $&Ţ*"Ţ2$-&Ţ )1-( ))/1)\Ţ!-øå-)Ţ./-!.)ŢĐŢêą//1(Ţ#Ğ+Ţ*"Ţ
.2 $"%)' ")Ţ2$))1/Đ([ŢøŢ" /Ţ./-!.( ))Ţ)*/ëŢ87OŢ!Ţ2$))1/Đ(Ţ.Đ)1(ŢĐŢ./-!.ê-Ğ1)-pŢ*"Ţ
"å'12 -& !)$ŢëŢ $"$)Ţ2'$[

-$ëŢ2 -ë1-Ţ( ëŢ''-Ţ1(.Ğ&)$-Ţ. (Ţ/-ı)ë-(ø'[

ÖFLUGUR
SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Á NORÐURLANDI
#ÎMBOBVTUMFJUBSB£ÕGMVHVNTÕMVNBOOJÃ/PS£VSPH/PS£BVTUVSMBOEJ
4UBSGJ£GFMTUÎTÕMVIFJNTÓLOVNUJMWJ£TLJQUBWJOBPHKÓOVTUVWJ£Ã
Hæfniskröfur:

TLJMFHUFSB£WJ£LPNBOEJTÊCÙTFUUVSÃ"LVSFZSJ
PHHFUJIBGJ£TUÕSGGMKÓUMFHB

/ÃOBSJVQQMÝTJOHBSVNTUBSGJ£WFJUJS)BMMEÓS#SBHBTPO
WFSTMVOBSTUKÓSJÃ"LVSFZSJÎTÎNBF£B
ÃIBMMEPSC!CJMBOBVTUJT

s

3FZOTMBBGTÕMVTUÕSGVNTLJMFH

s

)GOJÎNBOOMFHVNTBNTLJQUVNOBV£TZOMFH

s

.FUOB£VSUJMB£OÃÃSBOHSJÎTUBSGJ

s

'SVNLW£JPHTLJQVMÕH£WJOOVCSÕH£OBV£TZOMFH

s

FLLJOHÃCÎMBWBSBIMVUVN TNVSPMÎVNPHCÎMBUFOHEVNFGOBWÕSVN

s

"MNFOOUÕMWVLVOOÃUUBTLJMFH

6NTÓLOVNTLBMTLJMB£ÃOFUGBOHJ£BUWJOOB!CJMBOBVTUJT
F£BCSÊGMFHBÃ#ÎMBOBVTU%BMWFHJ 
,ÓQBWPHJ NFSLUuW"UWJOOB/PS£VSMBOEh
'BSJ£WFS£VSNF£BMMBSVNTÓLOJSTFNUSÙOB£BSNÃM
6NTÓLOBSGSFTUVSFSUJMBQSÎM

Gæði, reynsla og gott verð!

Yﬁrhjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Efra - Breiðholti
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust starf yﬁrhjúkrunarfræðings við Heilsugæsluna Efra-Breiðholti frá 1. maí
2013. Starfshlutfall er 100%. Heilsugæslu Efra-Breiðholts er fyrst og fremst ætlað að þjóna íbúum Efra-Breiðholts. Starfsemi
stöðvarinnar er fjölþætt og áhersla er lögð á teymisvinnu. Veitt er samfelld þjónusta með hag einstaklingsins og fjölskyldunnar
í huga. Yﬁrhjúkrunarfræðingur er yﬁrmaður hjúkrunar á heilsugæslustöð og stuðlar að uppbyggingu og þróun hjúkrunar. Hann
skipuleggur og stjórnar allri hjúkrunarþjónustu heilsugæslustöðvarinnar og tekur þátt í klínísku starﬁ. Hann, ásamt yﬁrlækni,
ber ábyrgð á að heilsugæslustöðin starﬁ samkvæmt stefnu Heilsugæslunnar og stjórnar daglegum rekstri. Næsti yﬁrmaður er
framkvæmdastjóri hjúkrunar.
Menntunar- og hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyﬁ og a.m.k. 5 ára starfsreynsla
við hjúkrun.
• Framhaldsmenntun í hjúkrun er æskileg.
• Fjölþætt reynsla í heilsugæsluhjúkrun er æskileg.
• Reynsla af stjórnun er skilyrði.

Færni og aðrir eiginleikar
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
• Áhugi og færni til að leiða hóp fagaðila.
• Framúrskarandi samskiptahæfni er skilyrði.
• Framsækinn og dugmikill leiðtogi.
• Öguð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar um starﬁð
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu
Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Sótt er um starﬁð rafrænt á; www.heilsugaeslan.is, undir
„laus störf”. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar
sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og hjúkrunarleyﬁ, ritgerðum, þróunarverkefnum og vísindastörfum sem
umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í að vinna eða birt. Mat á
hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum
við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 13.04.2013.
Nánari upplýsingar veitir:
Þórunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar sími: 585-1300,
netfang: thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is
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Sérfræðingur
í fjárfestatengslum
Marel leitar að metnaðarfullum einstaklingi með reynslu af upplýsingamiðlun til að aðstoða fjárfestatengil
fyrirtækisins. Starfið felur í sér að stýra undirbúningi og hafa umsjón með gerð ársskýrslu, undirbúa aðalfund
Marel og ársfjórðungslegar afkomukynningar, auk fréttatilkynninga til Kauphallar Íslands og almenn samskipti
við hluthafa og fjárfesta. Starfsmaður mun einnig vera til aðstoðar og hafa eftirlit með samræmi ytri samskipta
og kynninga eftir þörfum.
Viðkomandi mun starfa í móðurfélagi Marel og vinna náið með fjárfestatengli og framkvæmdastjóra markaðsog kynningarmála.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Verkefnastjórn og textagerð vegna ársskýrslu á ensku

• Háskólagráða sem nýtist í starfi s.s. í viðskiptatengdu
fagi eða ensku

• Verkefnastjórn vegna viðburða s.s. aðalfundar og heimsókna
fjárfesta og markaðsaðila
• Undirbúa tilkynningar á ensku og íslensku til Kauphallar Íslands
og markaðsaðila
• Mótun lifandi og upplýsandi kynninga á ársfjórðungslegri
afkomu
• Umsjón og viðhald fjárfestahluta heimasíðu Marel sem birtur
er á ensku
• Aðstoða framkvæmdastjórn vegna kynninga á fyrirtækinu
til fjárfesta
• Aðstoða við fréttatilkynningar, bæklinga, myndbönd og
textagerð á vef bæði á ensku og íslensku

¶/=Ð;(/Ø:0ð:Ð(

• Samræma og tryggja viðeigandi upplýsingamiðlun um
fyrirtækið á ytri og innri samskiptamiðlum

• Framúrskarandi ensku- og íslenskukunnátta, tvítyngi
er mikill kostur
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti er skilyrði auk hæfni
í mannlegum samskiptum

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki
í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja,
hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað.
Hjá fyrirtækinu starfa um 4000 manns
í sex heimsálfum, þar af um 500 á Íslandi.
Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma,
mötuneyti, barnaherbergi, framúrskarandi
íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

• Starfsreynsla í alþjóðlegu umhverfi, einkum í fjárfestaog/eða almannatengslum er æskileg
• Þekking á helstu fjármála- og rekstrarhugtökum
er kostur
• Skipulagshæfni, frumkvæði og færni til að sinna
mörgum verkefnum samtímis
• Framúrskarandi geta til að útbúa kynningar í helstu
forritum og reynsla af notkun vefumsjónarkerfa
• Reynsla af verkefna- og viðburðastjórnun og samskiptum við fjölmiðla

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl nk. Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Örn Guðmundsson framkvæmdastjóri markaðs- og kynningarmála
ingolfur.gudmundsson@marel.com í síma 563 8118 eða Hrund Rudolfsdóttir framkvæmdastjóri starfsþróunarsviðs
hrund.rudolfsdottir@marel.com í síma 563 8404.

www.marel.com
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Dýralæknir
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
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1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLU(YDéU*XQQODXJVGyWWLUVYLèVVWMyUL+HLOVXYHUQGDU±RJKHLOVXHIOLQJDUVYLèV
tVtPD

Staða aðstoðarskólastjóra Álfhólsskóla er laus
til umsóknar. Leitað er að stjórnanda sem býr
yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi skólastarf
í samvinnu við skólastjóra, kennara og foreldra.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2013.

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLODSUtOQNRJVNXOXXPVyNQLUiVDPWIHULOVNUiEHUDVWi
QHWIDQJLèHYD\U#YLQQXYHUQGLV
9LQQXYHUQGHKIHUìMyQXVWXI\ULUW NLVHPVpUK ILUVLJiVYLèLYLQQXYHUQGDU
KHLOVXYHUQGDURJKHLOVXHIOLQJDU

9,1189(51' HKI

YHOOtèDQtYLQQX

Menntunar og hæfniskröfur
Kennsluréttindi og kennslureynsla á
grunnskólastigi.
Ŀ Æskilegt er að viðkomandi hafi
framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og
menntunarfræða, stjórnunar eða í öðrum
greinum sem nýtast í starfi.
Forystuhæfileikar, samskiptahæfni og góðir
skipulagshæfileikar.
Ŀ

ÈYHJXP9LQQXYHUQGDUHKIVWDUIDO NQDUKM~NUXQDUIU èLQJDU
YLQQXYLVWIU èLQJXUOêèKHLOVXIU èLQJXUVM~NUDìMiOIDULRJYLQQXViOIU èLQJXU

9LQQXYHUQGHKI%UDXWDUKROWL5H\NMDYtNVtPLYLQQXYHUQG#YLQQXYHUQGLVZZZYLQQXYHUQGLV

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2013.

Dósent í líffræði

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Bjarnadóttir
skólastjóri sigrunb@kopavogur.is
eða í síma 570-4150 og 863-6811.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja
um starfið.

Laust er til umsóknar starf dósents í líffræði við Líf- og umhverfisvísindadeild
Starfið er á sviði dýrafræði hryggdýra

Líf- og umhverfisvísindadeild er ein sex deilda Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.
Í deildinni stunda um 520 stúdentar nám í líffræði, ferðamálafræði og landfræði. Þar af eru
ríflega 90 framhaldsnemar en af þeim eru um 60 í doktorsnámi.

Nánari upplýsingar veitir Eva Benediktsdóttir,
forseti Líf- og umhverfisvísindadeildar,
í síma 525 4584
4 eða á netfangi: eben@hi.is.
Sjá nánar á starfatorg.is
og www.hi.is/laus_storf.

PIPAR \ TBWA U SÍA U 131037

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í líffræði og búa yfir kennslureynslu á háskólastigi.
Ætlast er til að viðkomandi taki fullan þátt í kennslu og skipulagningu náms í líffræði, bæði
grunn- og framhaldsnáms, auk þess að stunda rannsóknir í dýrafræði með áherslu á hryggdýr.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Save the Children á Íslandi
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FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

Smiðir óskast

Vanir smiðir óskast í mótauppslátt. Upplýsingar gefur Helgi
s.8221662 eða í tölvupósti helgi@ggverk.is

Afgreiðslufulltrúi í fjármála- og efnahagsráðuneyti

Yfirmaður
ráðgjafaog íbúðadeildar

Fjármála- og efnahagsráðuneytið óskar eftir að ráða afgreiðslufulltrúa til starfa.
Afgreiðslufulltrúi annast móttöku gesta í ráðuneytið, símsvörun og símþjónustu,
umsjón með sameiginlegu rými starfsfólks ráðuneytisins, aðstoð við ráðherra og
yfirstjórn, innkaup á rekstrarvörum og önnur þau afgreiðsluerindi sem falla til hverju
sinni.

Velferðarsvið Kópavogsbæjar óskar eftir
yfirmanni ráðgjafa- og íbúðadeildar. Nánari
upplýsingar um starfið er að finna á vef
bæjarins www.kopavogur.is

Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, þjónustulund og reglusemi.
Viðkomandi þarf að hafa undirstöðuþekkingu á algengustu tölvuforritum, notkun

Athygli er vakin á að umsóknarfrestur er til
og með 8. apríl.
Upplýsingar gefur Aðalsteinn Sigfússon
adalsteinn@kopavogur.is í síma 570-1500

tölvupósts og internets. Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg.
Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem
fyrst. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf. Laun

Eingöngu er hægt að sækja um starfið
rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

eru skv. kjarasamningi Félags starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.
Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið. Vinsamlega

Kópavogsbær

sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is. Viðtalstímar eru alla virka daga frá
kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur.

kopavogur.is

Siv.ing. Rolf Bryhni AS is a small engineering ﬁrm with nine
employees in Hamar, Norway. We perform the engineering
of roads and water and sewage systems, land use planning,
surveying and stakeout etc. For more information about us, see
www.srb.as.

Master of Science / Bachelor roads
and water-sewage, Norway
We are looking for a civil engineer / engineer for our ofﬁce in
Hamar, Norway. Responsibilities will be project management
and preparation of construction plans for roads and watersewage systems, land use plans and more. You must be a
civil engineer or engineer with the relevant range of subjects
from university. Preferably you have some years of experience in the planning of roads and / or water-sewage.
But we welcome applications from graduates as well. Good
knowledge of Autocad Civil 3D and / or NovaPoint products
is an advantage. You should be analytical and creative, with
a desire to understand the “how and why”. You must also
be committed to deliver good processes and good quality
assured solutions to the customer, and have good skills in
project management. You must like to write and have good
written presentation skills. We can offer very good economic
conditions to the right person. With us, you will also ﬁnd
friendly colleagues and interesting projects. We offer ﬂexible
work arrangements, with the opportunity to work from home
occasionally.
For more information about the position, contact Joar Bryhni
on mob. +47 90086260. Send your application including CV to
joar.bryhni@srb.as within 15. april.

Save the Children á Íslandi

www.stra.is

www.kronan.is
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Kennarar einstakt tækifæri

GLUGGAR - ÚTIHURÐIR - INNRÉTTINGAR

Óskar þú eftir rólegu og fjölskylduvænu umhverﬁ?

TRÉSMIÐIR ÓSKAST
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum í hóp okkar starfsmanna
Óskum eftir að ráða í eftirfarandi störf sem fyrst
• Gluggar og útihurðir - Trésmiður í vélasal
• Gluggar og útihurðir - Trésmiður í samsetningarsal
• Innréttingar - Trésmiður í samsetningarsal
Umsóknir óskast sendar á einar@selos.is.

Stofnað 1973

www.selos.is

Selós // Gagnheiði 72 // Selfoss // Sími 482 4100

Í Trékyllisvík á Ströndum er lítill skóli sem heitir
Finnbogastaðaskóli. Hann er fámennasti skóli landsins, en
margur er knár þótt hann sé smár. Skólinn hefur allt til að
bera sem prýða má einn skóla, en vantar kennara í fullt starf
frá 1. ágúst 2013. Ódýr, stór og góð íbúð til staðar á skólalóð.
Sláðu til, hringdu í Elísu skólastjóra í síma 4514032 /5877419
ﬁnnbs@ismennt.is eða Oddnýju oddvita í síma 4514001
arneshr@simnet.is fyrir 8. apríl.

Laus er til umsóknar
100% kennarastaða við
Laugalandsskóla í Holtum,
Rangárþingi ytra skólaárið
2013-2014.
Um er að ræða almenna bekkjarkennslu á yngsta stigi ásamt heimilisfræðikennslu.
Leitað er eftir áhugasömum kennara sem hefur góða
hæfni í mannlegum samskiptum.

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ

Laugalandsskóli er í um 100 km fjarlægð frá Reykjavík.
Gott húsnæði og leikskóli eru á staðnum.

>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

/|JIU èLQJXU
6XPDUVWDUIiVYLèLOtIW NQL
9HUNHIQLVVWMyUL
+M~NUXQDUIU èLQJXUDIOH\VLQJ
+M~NUXQDUIUPHèOMyVP èUDPHQQW
/|JUHJOXPHQQ
9DUèVWMyUL
+M~NUXQDUIU èLQJXU
+M~NUXQDUIU èLQJXU
/|JIU èLQJXU
.HQQDUDVW|èXU
'êUDO NQDìMyQXVWD
6WDUIt~WOiQDGHLOG
+HLPLOLVO NQDU
+M~NUXQDUIU èLQJXU
<ILUKM~NUXQDUIU èLQJXU
/|JUHJOXPDèXU

/DQGO NQLU
+iVNyOLQQi$NXUH\UL
+ËQiPVRJVWDUIVUièJM|I
+HLOVXJ VODK|IXèERUJDUVY èLVLQV
+HLOVXJ VODK|IXèERUJDUVY èLVLQV
/|JUHJOXVWMyULQQi$NXUH\UL
/|JUHJOXVWMyULQQi6XèXUQHVMXP
/6+KHLPDKO\QQLQJ
/6+GDJRJJ|QJXGDXJQO NQ
/6+O|JIU èLGHLOG
9HUNPHQQWDVNyOLQQi$NXUH\UL
0DWY ODVWRIQXQ
+OMyèEyNDVDIQËVODQGV
+HLOEULJèLVVWRIQXQ$XVWXUODQGV
+HLOVXJ VODK|IXèERUJDUVY èLVLQV
+HLOVXJ VODK|IXèERUJDUVY èLVLQV
/|JUHJOXVWMyULQQi9HVWIM|UèXP

5H\NMDYtN
$NXUH\UL
5H\NMDYtN
.ySDYRJXU
.ySDYRJXU
$NXUH\UL
5H\NMDQHVE U
5H\NMDYtN
5H\NMDYtN
5H\NMDYtN
$NXUH\UL
$XVWXUODQG
.ySDYRJXU
$XVWXUODQG
0RVIHOOVE U
5H\NMDYtN
3DWUHNVIM|UèXU



















Verkefnastjóri og aðstoðarkonur óskast til starfa
Ég er rúmlega tvítug kona með þroskahömlun/einhverfu og leita eftir aðstoðarkonum á aldrinum 20-35 ára í spennandi og
krefjandi starf. Ég bý á Suðurnesjum og fer daglega í Hæﬁngu. Ég þarfnast aðstoðar við allar athafnir daglegs lífs til að lifa
eins sjálfstæðu líﬁ og kostur er, sbr. lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Um er að ræða dag-, kvöld og næturvaktir á
virkum dögum og um helgar. Unnið verður eftir hugmyndafræðinni um notendastýrða persónulega aðstoð.
Starfs- og ábyrgðarsvið verkefnastjóra
- Dagleg stýring og gerð þjónustuáætlunar
- Yﬁrumsjón með vöktum aðstoðarkvenna
- Samskipti við þjónustuaðila s.s. félagsþjónustu,
Hæﬁngarstöð oﬂ.
- Skipulag fræðslu og ráðgjafar til aðstoðarkvenna
- Vaktir og aðstoð við athafnir daglegs lífs

Starfs- og ábyrgðarsvið aðstoðarkvenna
- Aðstoð við athafnir dagslegs lífs m.a. hreinlæti,
klæðnað, matargerð, tiltekt og keyrslu
- Aðstoð við þátttöku í samfélaginu s.s. tómstundir og
félagslíf
- Vinna samkvæmt þjónustuáætlun
- Auka lífsgæði og sjálfstæði

Menntun og hæfniskröfur vegna starfs
verkefnastjóra
- Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ s.s. þroskaþjálfun
eða fötlunarfræði
- Góð reynsla á sviði málefna fólks með fötlun
- Jákvæðni, virðing, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
- Hreint sakavottorð
- Reyklaus
- Bílpróf

Hæfniskröfur vegna starfa aðstoðarkvenna
- Mikilvægt er að umsækjandi haﬁ góða reynslu á sviði
málefna fólks með fötlun
- Jákvæðni, virðing, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
- Hreint sakavottorð
- Reyklaus
- Bílpróf

Umsóknarfrestur er til 5. apríl 2013. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Kolﬁnna Magnúsdóttir talsmaður í síma 864-9192 eða Guðrún Björg Sigurðardóttir félagsráðgjaﬁ í
síma 420-7555. Einnig má senda fyrirspurnir á kolﬁnnasm@simnet.is eða gudrun@sandgerdi.is
Umsóknir og ferilskrár þar sem tilgreindir eru 2-3 meðmælendur sendist á ofangreind netföng.

Umsóknarfrestur er til 17. apríl 2013.
Veffang: http://www.laugaland.is
Netfang: laugholt@laugaland.is
Upplýsingar veitir skólastjóri í vs. 487-6540 og gsm. 867-3505.

%DUQDKMiOS6DPHLQXèXìMyèDQQDDXJOêVLU
VW|èXIXOOWU~DtPHQQWDYHUNHIQXP
H(GXFDWLRQ2I¿FHU t0DODYt
6WDèDQHU WOXèXQJXPVpUIU èLQJLHQiYHJXP6DPHLQXèX
ìMyèDQQDHUVWDUIU NWVpUVWDNWYHUNHIQLìDUVHPXQJXPVpU
IU èLQJXPHUJH¿èW NLI ULiDèVWDUIDiYHJXPVDPWDNDQQD
H-XQLRU3URIHVVLRQDO2I¿FHU3URJUDPPH ËiUPXQXWDQ
UtNLVUièXQH\WLèIMiUPDJQDVOtNDVW|èXiYHJXP%DUQDKMiOSDU
6ë 81,&() t0DODYt
81,&()WHNXUiNY|UèXQXPUièQLQJXHQUièLèYHUèXUWLO
HLQViUVIUiRJPHèM~QtPHèP|JXOHLNDiIUDP
OHQJLQJX 6pUIU èLQJDUQLU HUX VWDUIVPHQQ 81,&() RJ
ODXQDNM|UVNYUHJOXPVWRIQXQDULQQDU
6WDèDQKH\ULUXQGLUVpUIU èLQJ81,&()tPHQQWDPiOXPt
0DODYtPHèDèVHWXUt/tORQJYH9HUNVYLèLèVQêUDèDèVWRè
YLè i WODQDJHUè IUDPNY PG RJ HIWLUI\OJQL PHQQWDYHUN
HIQD DXN XSSOêVLQJD|ÀXQDU RJ JUHLQLQJDU i J|JQXP XP
PHQQWXQtODQGLQX
.U|IXUWLOXPV NMHQGD
 0HLVWDUDJUièDtPHQQWDHèDIpODJVYtVLQGXPHèD|èUXP
WHQJGXPIU èXPHUVNLO\UèL
 $PNWYHJJMDiUDVWDUIVUH\QVODiVYLèLPHQQWDPiOD
 $OPHQQìHNNLQJiYHUNHIQDVWMyUQXQRJUDQQVyNQXP
HIWLUI\OJQLRJ~WWHNWYHUNHIQDRJDOPHQQXP
VWMyUQVêVOXVW|UIXP
 0M|JJyèHQVNXNXQQiWWD.XQQiWWDtHLQX|èUXRSLQEHUX
WXQJXPiOL6DPHLQXèXìMyèDQQDHUNRVWXU
 8PV NMHQGXUVNXOXYHUDXQGLUiUDDOGUL
 )UXPNY èLVMiOIVW èLtYLQQXEU|JèXPDèO|JXQDUK IQL
RJK IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 $OPHQQìHNNLQJiVWDUIVHPL6DPHLQXèXìMyèDQQD
8PVyNQDUIUHVWXU HU WLO RJ PHè  DSUtO QN 8PVyNQ RJ
IHULOVNUiiHQVNXiVDPWSUyIVNtUWHLQXPRJHLQNXQQXPVNDO
VHQGDXWDQUtNLVUièXQH\WLQXiW|OYXSyVWLWLOMSR#PIDLVgOO
XPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJX
KHIXUYHULèWHNLQ
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWD 6YDQKYtW $èDOVWHLQVGyWWLU RJ
ëyUDULQQD6|HEHFKtXWDQUtNLVUièXQH\WLQXtVtPD
.RQXUMDIQWRJNDUODUHUXKYDWWDUWLODèV NMDXPIUDPDQ
JUHLQWVWDUI
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Arkitektar /
byggingafræðingar
Arkþing ehf. – arkitektastofa leitar að duglegum
arkitekt eða byggingafræðingi til starfa sem fyrst.
Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í fjölbreyttum
verkefnum á sviði utan- og innanhússhönnunar,
ásamt verkefnum á sviði ráðgjafar og skipulags og ef
þú hefur góða kunnáttu og reynslu í notkun á teikniforritinu Revit og getur unnið sjálfstætt, viljum við
gjarnan heyra frá þér.
Skriﬂega umsókn skal senda til: Arkþing ehf. –
arkitektastofa, Bolholt 8, 105 Reykjavík, eða með
tölvupósti á netfang: arkthing@arkthing.is
fyrir 5. apríl 2013.

Atvinna í boði
Framreiðslunemar,
Vantar
starfsfólk
matreiðslunemar
hjálp í sal
áogkaffiteríu
Veitingahús
Perlunnar
leitar að framFullt
starf í boði
reiðslunemum
og matreiðslunemum
Vaktavinna
ásamt hjálp í sal.

www.perlan.is

Skólahljómsveit
Kópavogs óskar eftir
tónlistarkennurum

Íbúðalánasjóður vill
ráða reyndan bókara

7LOJDQJXUÌE~êDOiQDVMyêVHUDêVWXêODDêîYt
PHê OiQYHLWLQJXP RJ VNLSXODJL K~VQ êLVPiOD
DêODQGVPHQQJHWLE~LêYLê|U\JJLRJMDIQUpWWL
tK~VQ êLVPiOXPRJDêIMiUPXQXPYHUêL
VpUVWDNOHJDYDULêWLOîHVVDêDXNDP|JXOHLND
IyONV WLO Dê HLJQDVW RJ OHLJMD K~VQ êL i YLê
UiêDQOHJXPNM|UXP
6WDUIVPDQQDVWHIQD ÌE~êDOiQDVMyêV WHNXU PLê
DIMDIQUpWWLVi WOXQ8PVyNQLUJLOGDtPiQXêL
HIUiêLêYHUêXUt|QQXUVW|UIiîHLPWtPD

kMS\N\YI}RHYP}ZRHZ[[PSHóZ[HYMHmMQmYTmSHZ]PóPÐIóHSmUHZQ}óZ
<TLYHóY¤óHM\SS[Z[HYM

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

4LYRPUNVNI}R\URVZ[UHóHYYLPRUPUNH

9L`UZSHVNN}óôLRRPUNmI}ROHSKPLYZRPS`YóP

<[HU\TOHSKVNHMZ[LTTPUNHYSmUHYKYV[[UH

.}óHSTLUUTLUU[\U

Lausar eru stöður hljómsveitarstjóra
og tónfræðikennara, samtals um 50%
starfshlutfall, auk afleysingastöðu í flautukennslu
til 1. febrúar 2014 (55% starfshlutfall).
Nánari upplýsingar er að finna á vef bæjarins
www.kopavogur.is
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Menntunar og hæfniskröfur
Tónlistarnám sem nýtist í starfi.
Ŀ Æskilegt er að viðkomandi hafi
framhaldsmenntun á sviði kennslufræðinnar.
Ŀ Forystuhæfileikar, samskiptahæfni og góðir
skipulagshæfileikar.
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Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2013.
Upplýsingar gefur Össur Geirsson, skólastjóri
ossur@kopavogur.is í síma 554 3190/662 3190
Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Launanefndar sveitarfélaga við FT og FÍH.
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Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

<TZ}RUHYMYLZ[\YLY[PSVNTLóHWYxSUR

www.ils.is

Kópavogsbær

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969

kopavogur.is
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HS Orka hf / HS Veitur hf óska eftir að ráða í eftirtalin störf
Þjónustufulltrúa á starfsstöð fyrirtækisins í Reykjanesbæ, framtíðarstarf.
Helstu þættir starfsins
Helstu kröfur
- Skiptiborð.
- Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi.
- Skráning á beiðna í upplýsingakerfi HS.
- Mjög góð tölvuþekking og reynsla í notkun tölvukerfa.
- Almenn afgreiðsla og móttaka viðskiptavina.
- Góð þjónustulund.
- Skráning, úrvinnsla, eftirlit og fl.
- Samskiptahæfni og frumkvæði.
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.
Þjónustufulltrúi á starfsstöð fyrirtækisins í Hafnarfirði, sumarafleysing.
Helstu þættir starfsins
Helstu kröfur
- Skiptiborð.
- Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi.
- Skráning á beiðna í upplýsingakerfi HS.
- Mjög góð tölvuþekking og reynsla í notkun tölvukerfa.
- Almenn afgreiðsla og móttaka viðskiptavina.
- Góð þjónustulund.
- Skráning, úrvinnsla, eftirlit og fl.
- Samskiptahæfni og frumkvæði.
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.
Verkefnisstjóri þjónustusviðs á starfsstöð fyrirtækisins í Reykjanesbæ, tímabundin ráðning í 15 – 18 mánuði.
Helstu kröfur
Helstu þættir starfsins
- Viðskiptafræði eða önnur menntun og/eða reynsla
- Kennsla, upprifjun og innleiðing á breytingum á
sem nýst getur í starfi.
upplýsingatæknikerfum.
- Afburða tölvuþekking og reynsla í notkun tölvukerfa.
- Eftirlit með virkni og uppsetningu verkbeiðna.
- Gott talnalæsi.
- Umsjón með leiðbeiningum og breytingum á þeim þegar
- Góð þjónustulund.
þörf er á.
- Samskiptahæfni og frumkvæði.
- Skráningu og viðhald verkferla.
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.
- Vinnur náið með upplýsingatæknisviði, þjónustuveri og
reikningagerð.
- Úrvinnslur flóknari aðgerða og leiðréttinga.
Aflesari og lokunarmaður á starfsstöð fyrirtækisins í Hafnarfirði, framtíðarstarf.
Helstu þættir starfsins
Helstu kröfur
- Aflestur af fyrirtækja- og heimilismælum með
- Reynsla er nýtist í starfi.
handtölvum.
- Vandvirkni.
- Lokanir og opnanir á veitum í samráði við
- Kurteisi, samskiptahæfni og frumkvæði.
innheimtustarfsmenn.
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.
Hægt er að sækja um á heimasíðu HS Orku hf www.hsorka.is og heimasíðu HS Veitna hf www.hsveitur.is.
Frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri. Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2013.
HS Orka hf var stofnuð 1. desember 2008 þegar Hitaveita Suðurnesja hf (HS hf) var skipt í HS Orku hf og HS Veitur hf.
HS Orka hf framleiðir heitt vatn og raforku í orkuveri sínu í Svartsengi ásamt því að framleiða rafmagn í raforkuveri á Reykjanesi.
HS Veitur hf annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, á Álftanesi, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur hf annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Starfsstöðvar HS Orku hf / HS Veitur hf eru 5 þ.e. í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, Árborg og í Svartsengi.
Hjá HS Orku hf starfa um 136 starfsmenn.

HS Orka hf

HS Veitur hf

hsorka.is

hsveitur.is

Sumarstörf hjá Hafnarfjarðarbæ
2013
Vinnuskólinn og Umhverﬁ og framkvæmdir
í Hafnarﬁrði óska eftir að ráða starfsfólk til
sumarstarfa.
Eftirfarandi störf eru í boði:
Flokksstjórar í Vinnuskóla
Leiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
Leiðbeinendur í skólagörðum
Leiðbeinendur á gæsluvöllum
Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf er 21 ár
(fæddir 1992)
Í fegrunarﬂokki (blómaﬂokki)
Í sláttuﬂokki
Í viðhaldsﬂokki
Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum
Aldur umsækjenda um þessi störf er 17 – 20 ára
(fæddir 1993 – 1996).
Í ﬂestum tilvikum er vinnutímabilið 6 – 7 vikur. Fjöldi vinnustunda
í viku getur verið breytilegur eftir árgöngum.
Sótt er um sumarstörf rafrænt á www.hafnarfjordur.is.
Ath. að umsóknarfrestur er til 12. apríl. Ekki er tekið á móti
umsóknum eftir þann tíma.
Fyrirspurnir má senda á netföngin vinnuskoli@hafnarfjordur.is
og gardyrkja@hafnarfjordur.is

Unit12RiversidePark
Wimborne,BH211QU
www.hydroplan.co.uk

Félagsráðgjaﬁ
Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því að ráða
félagsráðgjafa til starfa í félagsþjónustu. Æskilegt er að
viðkomandi geti haﬁð störf 1. ágúst 2013.



Hydroplan is a leading renewable energy consultancy specialising in hydro projects from 0.5 – 10 MW.  Formed in 1990,
Hydroplanhascompletedover500projectsinUK,fromfeasibilitystudiestodesignandprojectmanagement.Hydroplanis
committedtoprovidingpractical,costͲeffectiveengineeringdesignandconsultancyserviceswithhydroprojectsupto£20m.
Hydroplan has a multiͲdisciplined international team of skilled engineers and designers complemented by associates with
diversespecialistskillsandexperience.Inresponsetoincreasingdemand,Hydroplanisseeking:

HydroͲMechanicalEngineer

Commissioningengineer





Responsibilities
x
Designandspecificationofhydraulic,mechanical
andelectricalplant
x
Liaisewithmaincontractorsandsuppliersto
confirmdetaileddesignandinterfaces
x
Liaisewithinhousecivilandstructuralengineers

Responsibilities
x
OnsitecommissionsofHydrostations
x
Liaisewithequipmentsuppliersandspecialist
contractors
x
Investigatingproblems,diagnosing/repairingfaults,
troubleshooting





Qualifications
x
DegreeinMechanical,HydraulicorElectrical
engineering
x
Morethan10yearsrelevantexperience
x
KnowledgeofHydroturbinedesignandselection
x
Commissioningexperiencepreferable
x BasedinWimborne,England;travel(15Ͳ30%)

Qualifications
x
DegreeinMechanicalEngineeringorequivalent
x
Morethan5yearsrelevantexperience
x
Practicalandthoroughknowledgeofhydrostation
controlandinteractionbetweendevices
x
ExperiencewithPLCcontrolledsystems
x BasedinFortWilliam,Scotland;travel(50Ͳ80%)


Ifyouhaveapractical“handson”approachtoengineeringwiththeattitudetosolveproblemspleasesendapplicationsto
th
AnnaMargretJonsdottiratinfo@hydroplan.co.ukby9 ofApril,2013.

Helstu verkefni eru:
• Félagsleg ráðgjöf samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga.
• Fjárhagsaðstoð, móttaka og vinnsla fjárhagserinda.
• Samþætting verkefna og þróunarstarf á Fjölskyldudeild.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
• Reynsla af vinnu í velferðarþjónustu æskileg.
• Metnaður og áhugi, frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum.
• Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæﬁleikar.
Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar
Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starﬁð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.
Upplýsingar um starﬁð veita Guðrún Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóri og Ester Lára Magnúsdóttir, verkefnastjóri í síma 460 1420 og með því að senda fyrirspurnir á
netföngin: gudruns@akureyri.is og ester@akureyri.is.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is
Umsóknarfrestur er til 4. apríl 2013.
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SJÓFISKUR SJÁVARFISKUR EHF.
Icewear leitar eftir jákvæðu,
ábyrgðarfullu og kraftmiklu
starfsfólki sem hefur gaman
af mannlegum samskiptum,
ﬂottri hönnun og sölumennsku

9HUVOXQDUVWMyUL

Óskar eftir að ráða
verkstjóra/gæðastjóra fyrir ﬁskvinnslu.
Nánari upplýsingar veittar í gegnum
tölvupóstfang sjoﬁskur@sjoﬁskur.is

,FHZHDUyVNDUHIWLUDèUièD
YHUVOXQDUVWMyUDWLOVWDUIDtQêUUL
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*yèIUDPNRPDRJUtNìMyQXVWXOXQG
+ IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
7|OYXRJHQVNXNXQQiWWD
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I\ULUDSUtO
8PVyNQXPHNNLVYDUDètVtPD
Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði lengst
af í ullariðnaði. Á undanförum árum hefur fyrirtækið
þróðað útvistarlínu sem er seld í verslunum í Evrópu
og Norður Ameríku undir vörumerkjunum Icewear
og Norwear. Víkurprjón er nú í eigu fyrirtækisins og
framleiðum við þar íslenskt hannaðar ullarvörur.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2013,
útboð I, nr. 13004.
• Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2013,
útboð II, nr. 13005.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna
á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Yﬁrnáttúrulegt fólk óskast
Yﬁrkokkur

Bílstjóri

HLUTVERK
• Ábyrgð á og yfirumsjón með starfsemi eldhúsa Gló
• Ábyrgð á matseld og að unnið sé samkvæmt gæðastöðlum Gló
• Ábyrgð á og sér um innkaup á matvælum fyrir eldhús Gló

HLUTVERK
• Fara með sendingar á milli veitingastaða Gló
• Fara með sendingar í fyrirtæki
• Sinna ýmsum minniháttar viðhaldsverkefnum á veitingastöðum Gló

KRÖFUR UM HÆFNI OG ÞEKKINGU
• Faglærð manneskja eða sambærileg reynsla
• Þjónustulund og snyrtimennska
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar, drifkraftur og yfirsýn
• Áhugi á eða vilji til að læra um matarstefnu og þjónustustig Gló

KRÖFUR UM HÆFNI OG ÞEKKINGU
• Bílpróf
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Handlaginn
• Sveigjanlegur með vinnutíma
• Stundvís og áreiðanlegur

Sumaraﬂeysingar
Við leitum að hressu og metnaðarfullu starfsfólki í sumarafleysingar hjá veitingastöðum Gló, bæði í afgreiðslu og aðstoð í eldhúsi.
KRÖFUR UM HÆFNI OG ÞEKKINGU
• Góð þjónustulund
• Gott vald á íslensku og talaðri ensku
• Hafa náð 18 ára aldri

Nánari upplýsingar gefur Rakel Guðmundsdóttir í síma 867 4181 eða
í netfanginu rakel@glo.is. Umsóknir sendist á rakel@glo.is.

Hafnarborg Hafnarfirði · Strandgata 34 · Sími 578 1111 · Listhúsið Laugardal · Engjateigur 19 · Sími 553 1111 · www.glo.is
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Stærð: 170,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973
Fasteignamat: 36.550.000
Bílskúr: Já

Breiðvangur 49

220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning - 4 svefnherb.

Lind

Opið
Hús

Óskum viðskiptavinum
okkar og landsmönnum
öllum gleðilegra páska

Stefán Jarl
Sölufulltrúi
8929966
stefan@remax.is

Þriðjudaginn 2.Apríl kl.17-17.30

Verð: 39.900.000

5 herbergja endaraðhús með bílskúr á besta stað í Norðubæ Hafnarfjarðar. Stutt í leikskóla og skóla.
28,5 m2 bílskúr.
Lóðin að framan verðu var tekin í gegn fyrir 2 árum og hellulagt með snjóbræðslu að hluta. Sett voru ný
tré og lagt fyrir lýsingu í beðin.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900

Hlustaðu á Dísu ljósálf
g á Vísi
og Alfinn álfakóng

thorarinn@remax.is

Stefán Jarl tekur á móti gestum. Allir velkomnir.

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

Á Vísi er hægt að horfaa á
myndskreyttan upplesttur
úr þessum sígildu
ævintýrum.
ý

Til sölu - Atvinnuhúsnæði á Laugavegi

(AFNASTR¾TI   !KUREYRI

VILHELM GELLIRIS p WWWGELLIRIS

4), 3®,5
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 hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.

,ITLUSKËGAR
 %GILSSTÎÈUM
Stórholt gistiheimili
Akureyri

FRÉTTIR

Húsið
er 640 fm. með
18 herbergi.
54 fm. 
á lóðinni.
'L¾SILEGT
PARHÒS
MEÈ2 heilsárshús
BÅLSKÒR 
FM
Góð bókunastaða. Eign í góðu ástandi. Afhending eftir sam(UGSANLEG
SKIPTI
ÅBÒÈHÒSI
¹ /!KUREYRI
komulagi.
Upplýsingar
veitir¹Vilhelm
s: 461-2010
891-8363
(AFNASTR¾TI   !KUREYRI

VILHELM GELLIRIS p WWWGELLIRIS

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

ÞÚSUNDIR
MYNDBANDA

Til sölu er 187,2 m² verslunarhúsnæði á jarðhæð að Laugavegi 85, Reykjavík. Í dag er fataverslun Calvi í húsnæðinu.
Húsið var byggt árið 2007.
Tilboð óskast í eignina fyrir 13. apríl 2013.
Upplýsingar gefur Jóhannes Árnason hdl. í síma 595-4545
eða á netfangið johannes@cato.is

- oft á dag

Sími 483 5800

byr@byrfasteign.is
Austurmörk 4, Hveragerði, www.byrfasteign.is

Soffía
Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali

Pétur Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Suðurland

Fagraberg – Reykjavík
ÖR

FÁ
AR
EF ÍBÚ
TIR Ð
IR

Lækjarbakki, Flóahreppi
Stórglæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir fyrir eldri borgara við Hólaberg 84 í Breiðholti. Stærð íbúða er frá 67,5fm upp í 91,0fm. Íbúðirnar skilast fullbúnar með fallegum
eikarinnréttingum og skápum, eikarparket er á stofu, eldhúsi og herbergjum, annars eru ﬂísar á gólfum. Bílastæði í bílakjallar fylgir íbúðunum. Innangengt er inn í Menningar- og
þjónustumiðstöðina við Gerðuberg. Verð frá 23.3 millj. Nánari upplýsingar á www.fagraberg.is

Hveragerði - Viltu eignast fallegt einbýlishús í Hveragerði. Skipti á ódýrari eign á Höfuðborgarsvæðinu möguleg.

Heiðarbrún 12
5-6 herbergja einbýlishús með 48.8m2 bílskúr, samtals
192fm. Verð kr. 29.5 millj.

Lyngheiði 18

Kambahraun 56

5-6 herbergja einbýlishús með 53,3m2 bílskúr, samtals
198fm. Verð kr. 30.5 millj.

4ra herbergja einbýlishús með um 50fm bílskúr, samtals
210fm. Verð kr. 34,5millj.

160ha jörð í ca 17km fjarlægð frá
Selfossi. Á jörðinni er stórt íbúðarhús
ásamt útihúsum.

Vesturland

Brekkuhvammur 2, Búðardal
Mikið uppgert, 2ja hæða einbýlishús í
Búðardal. Tilboð óskast.

Engjateigur 7
– til sölu eða leigu
Glæsileg skrifstofubygging
á frábærum stað með miklu
auglýsingagildi.

Skrifstofubyggingin er 2.870,0 fm. að
brúttóﬂatarmáli, kjallari og þrjár hæðir
auk 1.051 fermetra bílakjallara. Fasteignin
skiptist m.a. í glæsilega móttöku, stór
opin vinnurými, afstúkaðar skrifstofur,
fundarsali, stóran fyrirlestrarsal, góðar
skjalageymslur með hillukerﬁ, eldhús,
matsal o.ﬂ.
Húsið er byggt árið 2003 úr vönduðustu fáanlegu
byggingarefnum og er í mjög góðu ástandi að innan
og utan. Byggingin er mjög björt og opin með miklum
gluggaflötum.
Byggingin, sem er afar vel staðsett með tilliti til
nálægðar við Laugardalinn og til nálægðar við
umferðaræðar, myndi henta vel sem höfuðstöðvar
fyrirtækis eða fyrir stofnun.
Eignin, sem er laus til afnota nú þegar, er til sýnis
í samráði við starfsmenn Fasteignamarkaðarins.
Jón Guðmundsson, lögg. fastsali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fastsali.

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

smaar@frettabladid.is / visir.is

0-200 Í PENING STRAX!

BÍLAR &
FARARTÆKI
Vantar ferðavagna á skrá
eftirspurnin er byrjuð.
Tökum ferðavagna upp í, undir
500 þús ef keypt er gegnum
okkur.

óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús. stgr.,
helst ekki eldri en ‚98 fólksbíl,smábíl
eða jeppling skoða allt! má þarfnast
lagfæringa, er með pening og pappíra
klára og get gengið frá því strax ef
mér líst á S. 691 9374.

Reiðhjól

500 ÞÚS. VERÐLÆKKUN.
Land Rover Discovery 2008, tveir
eigendur frá upphafi. Nýbúinn að
fara í gegnum þjónustuskoðun, ekinn
92.000 km. engin skipti. Staðgr. 5.500
þús. kr.!!! Uppl. s. 893-6239.

Sendibílar

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

TILBOÐ 3.990.000.JEEP WRANGLER RUBICON 35”.
Árgerð 2008,ekinn aðeins 59.þ
km,bensín,6 gírar,er á staðnum.Verð
áður 4.690.000.- Tilboð 3.990.000.Rnr.125811.

Benz 310D Húsbíll 1990 2,9 dísel,
beinsk. Afturdr, ek. 375 þ.km. árg. ‚90.
Leyfileg heildarþ. 3,5 tonn, venjul.
bílpróf nægir. Verð 900 þ. Uppl. í síma
868-3550.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar, sendibílar, flutningar
og flutningaþjónusta. S. 772 1450

Vörubílar
TILBOÐ 3.900.000 + VSK
MAN L36 10.224 llc.Árgerð
2001,ekinn 223.þ km,dísel, 8
gírar,pallur með sturtu aftur og
til hliðar,krani,útbúnaður fyrir
snjótönn,er á staðnum,topp smurbók.
Tilboð 3.900.000.+vsk. Rnr.320482.

M.BENZ 123-línan 200. Árg. 1981,
ekinn aðeins 37.521 km. Verð
1.990.000. Raðnr.250662 Bíllinn er
í salnum, kíktu við fimmtud. eða
laugard. kl. 12-15:00

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

TILBOÐ 4.990.000.-

Húsbílar

Fors Explorer ‚96, ssk, krókur, fallegur
og góður, sk ‚13. Verð 350 þ. S.896
8568.

MERCEDES BENZ 508D

Gerum við allar gerir reiðhjóla. Fljót
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp.
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699
2502 velaverkjw@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

Lyftarar

0-250 þús.

DODGE Ram 1500 Laramie HEMI
4x4. Árg 12/2007, ek aðeins 59 Þ.KM,
Leður, palllok, krókur omfl, Mjög
flottur bíll, Ásett verð 3.590.000.
Rnr.118054. Er á staðnum,

FIAT 500 LOUNGE.Árgerð 2013,5
gírar,vel útbúnir bílar,glerþak,mp3,city
stýri og margt fleira,mjög
eyðslugrannur,er á staðnum,eigum
einnig rauða,svarta og hvíta til
afhendingar strax.Verð 2.670.000.-

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 & lau
12-16.
www.bilalif.is

!! COROLLA Á 250Þ
STAÐGREITT !!
Toyota Corolla hb 98” 5dyra ekin 199þ
bsk topplúga. Verð 350þ TILBOÐ 250þ
staðgreitt uppls 866-4904

250-499 þús.

KÖRFUBÍLALEIGA

Fellihýsi
Til sölu Palomino Colt 9fet, árg.‘05
lítið notað. uppl: 699-8006.

Vinnuvélar

Bílar til sölu

Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð
35 metrar. S. 893 3573.

Bátar
Til sölu nánast ónotaður Campion
Explorer 602cc.225hö Optimax, GPS,
CD,VHF, fiskleitaræki ofl. Gengur 55m.
Frábær í skotveiði, sjóstöng, ferðaþjónustu ofl.. 822 4060

!!! SJÁLFSKIPTUR EKINN
117Þ !!!

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Toytoa Rav ‚01. Ek. 169 þús. Þarfnast
lagfæringar. Verð 500 þús. S. 775 0215.

Man vörubíll 14-224 árg. 98‘. Með
krana og fjarstýringu. Góður pallur
með álskjólborðum og sturtum. Ný
vetrardekk. 3 mill + vsk. Sími: 8930561

Getum útvegað nokkra óryðgaða og
nánast ónotaða bíla árg. 1987 á undir
2,0 millj. kr. Uppl. í síma 587-5058.
Bílahlutir ehf

M.BENZ SPRINTER 316 CDI 4X4.
Árgerð 2006,ekinn aðeins 85.þ km,9
manna,lítur vel út,ný dekk,gott
lakk,er á staðnum.5 gírar. Verð
áður 5.890.000.- Tilboð 4.990.000.Rnr.102729.

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Til sölu Opel Vectra Elegance, árg ‚08
disel, sjálfskiptur. Fallegur bíll, svartur.
V. 1,9m, Áhv. ca. 1,6m. Skipti á ódýrari
möguleg. Uppl. í S. 860 1022

LÍTIÐ EKINN TOYOTA
Corolla 1,6 vvti. árg. 2006 ekinn aðeins
57 þ.km., bensín, sjálfskiptur. Verð
1.490.000. Uppl. Í s. 844 4883.

Nissan almera luxury sedan 02”
ekinn aðeins 117þ.1.8 sjálfskiptur
heilsársdekk. frábært eintak! verð
590þ TILBOÐ 390þ skoða öll skipti á
ódýrari uppls 866-4904

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss
Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

Til sölu

4IL SÎLU FRAMLEIÈSLU MËT AF ÖESSUM B¹T
 FET SKROKKURINN
FLOTTUR FISKIB¹TUR
KJÎLUR 

Land-Crouser 90, árg. 98, ek. 214
þkm. Sjsk. Intercooler, 33”breyttur,
nýleg dekk, góður vagn. V. 1.290 þ. S.
898-4403
Til sölu Benz E 500 árg. ‚02. Einn með
öllu, bíll í toppstandi, ekinn 116.000
km. Upplýs í s. 893-0561

Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

!!! FRÁBÆR FOCUS TILBO
Ford Focus Sedan 00” 4dyra bsk
ekinn 140þ Ný negld dekk! Verð 390þ
TILBOÐ 290stgr! skoða öll skipti á
ódýrari! uppls 866-4904

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum
einnig dekkjavélar á tilboðsverði á
lager. O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

5PPL Å S  
'UNNAR
Til sölu glænýr Sómi 870 með nýjum
vagni tilbúinn á strandveiðarnar. Uppl.
s. 659 3030 & 437-1365

TILBOÐ 390 ÞÚS
BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

LANDROVER FREELANDER 4X4
árg‘2001 ek.175 þús, 1,8 120
hö beinskiptur, toppluga ofl góð
heilsársdekk, verð 590 þús TILBOÐ
390 ÞÚS! er í góðu standi s.841 8955

Bílar óskast

VW Caddy ‚01. Ek. 157 þús. Góður
bíll, ný skoðaður. Verð 390 þús. S. 845
2303.

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S.
615 1815 eða sendu sms.

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af
vinnuvéladekkjum. Búkolludekkhjólaskófludekk-trukkadekk Stærðir
23,5R25-26,5R25-29,5R25-1800R331600R25. O.K.Varahlutir S: 6961050
okspares@simnet.is

Starlet 9,5 metra langur bátur með
vagni tilbúinn á strandveiðarnar, tekur
10 kör í lest. Uppl. s. 659 3030 & 437
1365

