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ERT ÞÚ ÁRANGURSDRIFINN EINSTAKLINGUR  
MEÐ FRAMÚRSKARANDI SAMSKIPTAHÆFNI?

GOTT FÆÐI LEITAR AÐ ÖFLUGUM VÖRUMERKJASTJÓRA  
MEÐ BRENNANDI ÁHUGA Á HEILSUTENGDUM VÖRUM

STARFS- & ÁBYRGÐARSVIÐ
• Stefnumótun og uppbygging vörumerkja

• Yfirumsjón með vöruþróun

• Markaðssetning nýrra vara

• Áætlanagerð og utanumhald

• Verkefnastjórnun

• Samskipti við erlenda birgja

• Önnur tilfallandi verkefni

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af vöruþróun og markaðssetningu vara

• Áhugi á heilsutengdum vörum

• Góð Excel- og enskukunnátta

• Frumkvæði, áreiðanleiki og drifkraftur 

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Viðkomandi starfsmaður yrði hluti af markaðs-
teymi og heyra undir markaðsstjóra. Æskilegt 
er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 
Frekari upplýsingar um starfið veitir Jóhann 
Sveinn Friðleifsson, markaðsstjóri í s. 821-8419.

Áhugasamir um starfið sendi umsókn á: atvinna@1912.is þar 
sem greint er frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla 
sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í starfinu. Öllum 
umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir, 
mannauðsstjóri. Umsóknarfrestur er til 24. maí

Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | Sími 530 8500 | Fax 530 8501 | www.1912.is

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen, Ekrunni og Góðu fæði, með því að samnýta mannauð, tæki og aðrar 

auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki og birgjum. Starfsfólk samstæðunnar er í dag 80 talsins. Það býr við góða 

aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. 

Gildin sem starfsfólk hefur að leiðarljósi eru: Frumkvæði · Liðsheild · Áreiðanleiki · Ástríða

Gott fæði sérhæfir sig í pökkun og 

fram leiðslu á matvælum fyrir neytenda-

markað. Áhersla er lögð á heilsu  tengdar 

vörur svo sem hnetur, fræ, þurrkaða 

ávexti og musli morgunkorn.



Sölufulltrúi starfar á heilbrigðistæknisviði sem þjónustar m.a. sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir, 
dvalar- og hjúkrunarheimili, rannsóknarstofur og sjúkraþjálfunar- og endurhæfingarstöðvar. 

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 19. maí nk.

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

Starfssvið:
• Bein samskipti við viðskiptavini
• Umsjón með þekktum vörumerkjum
• Öflun viðskiptasambanda 
• Áætlanagerð 
• Samskipti við erlenda birgja

Hæfniskröfur:
• Menntun á heilbrigðissviði, s.s. hjúkrunar- eða lyfjafræði 
• Reynsla af starfi á heilbrigðisstofnun
• Góð tölvufærni 
• Góð færni í íslensku og ensku 
• Samskiptahæfileikar 
• Áræðni og dugnaður 

Ráðgjöf og sala á heilbrigðisvörum

Fastus þjónar stofnunum og fyrirtækjum á heilbrigðissviði, veitingastöðum, hótelum, stóreldhúsum og 
mötuneytum, matvælafyrirtækjum og öðrum iðnfyrirtækjum. Fastus býður m.a. vandaðar innfluttar sjúkravörur 
og aðrar vörur sem tengjast rekstri heilbrigðisstofnana. Meðal ráðgjafa fyrirtækisins eru hjúkrunarfræðingar, 
iðjuþjálfi, líffræðingur, matreiðslumeistarar og tæknimenntað fólk, sem tryggir viðskiptavinum á mismunandi 
sviðum örugga og faglega þjónustu. Nánari upplýsingar á www.fastus.is.

Við leitum að jákvæðum og

kraftmiklum starfsmönnum
Tokyo sushi er vinsæll veitingastaður í 

Glæsibæ sem býður ferska 

og fljótlega hollustu.

1. Aðstoðarfólk til að vinna í eldhúsinu okkar  
 getur byrjað strax.

2. Afgreiðslufólk í sal

 alla virka daga frá 11.30 til 19.30 – frá  6. ágúst 2013.

Sendu okkur umsókn á tokyo@tokyo.is með ferilskrá
og mynd. Upplýsingar um staðinn á www.tokyo.is.

TRYGGÐ

Allt sem þú þarft er smá 
„Hér færdu góda yfirsyn yfir 

Vivag® vörulínuna sem er 

ætlud fyrir vidkvæma 

lík hluta“
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TRÚVERÐUGLEIKI
Skaraðu framú
öll þau vítamín sem íþróttamaðurinn þarfnast í EINNI tö

KVERIÐ
MEIRI KRAFTUR

öll þau vítamín sem karlmaðu
þarfnast í einni töflu

FÆST Í APÓTEKUM OG VÖLDUM VERSLUNU

ÁBYRGÐ ÞÉR ER BOÐIÐ Í 

PARTÝ
Í TILEFNI OPNUNAR
GLÆSILEGRAR 

NETVERSLUNAR 

NIKE.IS
FÖSTUDAGINN 
7.SEPTEMBER

Sendu mynd af hunagsmjúkum kossi á facebook síðu Burt´s Bees og þú gætir 
unnið flug fyrir tvo til New York ásamt fjölda glæsilegra vinninga frá Burt´s Bees.

GoPro
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Horfðu á 
húðina yngjast

ÁBYRGÐÁBYRRGÐG
GLEÐI

Kæri dýralæknir

Pakkningastærð Drontal vet. hefur nú verið breytt.  
Ný pakkningastærð er nú 24 töflur í pakka.  Einnig er búið að breyta 

töflunum þannig að auðveldara er að gefa þær köttum.  

Icepharma    Lynghálsi 13    110 Reykjavík    Sími 540 8000    Fax 540 8001

Umsóknarfrestur er til 22. maí 2013
Umsóknir sendist á netfangið hrefna@icepharma.is merkt 220513 ásamt ferilskrá og sýnishornum af verkum. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál. 

 oði er spennandi og fj l reytt starf í lifandi og krefjandi starfsumhver  hjá Icepharma. óð skilyrði til að e ast og roskast sem 
einstaklingur í star . 

Grafískur hönnuður

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum.  Hjá fyrirtækinu starfa 80 manns 
með víðtæka menntun og ekkingu á heilbrigðisgeiranum.  Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu á jafnr tti og fjölskylduvænt umhverfi.
Markmið Icepharma er að styðja við almenna lýðheilsu.

5 ár
2007-2011

Starfssvið
 Ábyrgð á hönnun og heildarútliti fyrir hinar ýmsu 

 deildir og vörumerki 
 Verkefnastjórnun í tengslum við sýningar og 

 markaðsherferðir
 Hönnun á vefborðum og vefsíðum 
 Samskipti og samvinna við vörumerkjastjóra, 

 markaðsfulltrúa, prentsmiðjur og sýningaraðila

Menntunarkröfur
 B.A. próf í grafískri hönnun

Hæfniskröfur
 Lágmark 5 ára reynsla af grafískri hönnun
 Mjög góð kunnátta í Indesign, Illustrator og Photoshop
 Frumkvæði og skapandi hugsun
 Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 Sjálfstæð vinnubrögð og hæ leiki til að vinna í hóp
 Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
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ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

LEIÐBEINANDI Í FÉLAGSSTARFI 

ELDRI BORGARA
Laus er 50% staða leiðbeinanda í 

félagsstarfi eldri borgara frá miðjum ágúst 2013.

 

Vinnutíminn er frá 12:00 til 16:00 virka daga. Starfið felst í 
að leiðbeina á sviði hannyrða, almennrar listsköpunnar og 
handverks. Starfsemin fer fram nýuppgerðu húsnæði  
þjónustumiðstöðvarinnar að Eirhömrum. Leiðbeinandi vinn- 
ur undir stjórn forstöðumanns félagsstarfsins.

Krafist er fjölbreyttrar þekkingar á sviði hannyrða, hand- 
versks og listsköpunar ásamt frumkvæði og hugmynda- 
auðgi. Æskilegt er að umsækjandi sé sjálfstæður og hafi 
reynslu í að starfa með eldra fólki.

Umsókn sem greinir frá reynslu og fyrri störfum skal berast 
Þjónustuveri Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ. 
Einnig má senda umsókn á netfangið mos@mos.is 

Upplýsingar um starfið veitir Elva Björg Pálsdóttir for-
stöðurmaður félagsstarfsins í síma 586 8014 eða 698 0090 
virka daga milli 10:00 og 16:00.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitar- 
félaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2013.

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

Rafvirki
Ljósavogur óskar eftir því að ráða rafvirkja. Æskilegt 
að viðkomandi geti unnið sjálfstætt við nýlagnir og 
viðhald á raflögnum.
Umsóknum skal skilað á atvinna@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

Við leitum að hæfileikaríkum og metnaðarfullum aðila til að gegna starfi viðskiptastjóra.  
Í starfinu felst m.a. að viðhalda samböndum við núverandi viðskiptavini og öflun nýrra viðskipta  
innanlands sem erlendis, fylgjast með þróun og breytingum á markaði ásamt þátttöku í vöruþróun 
og stefnumörkun.

Hæfniskröfur
•  Reynsla af sölumennsku á fyrirtækjasviði er skilyrði
•  Þekking á íslenskum framleiðslufyrirtækjum,  

sérstaklega í sjávarútvegi er æskileg
• Þekking á umbúðum er kostur
•  Hæfni og áræðni í mannlegum samskiptum 
•  Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri
• Góð tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí n.k. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Kvosar, www.kvos.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar Höskuldsson deildarstjóri sölusviðs Odda, netfang: runarh@oddi.is  
eða í síma 515-5015. 
 

Oddi er leiðandi fyrirtæki á Íslandi í framleiðslu á prentefni og umbúðum úr pappír og plasti. Starfsmenn Odda eru  
um 300 talsins og lögð er áhersla á að veita erlendum og innlendum viðskiptavinum frammúrskarandi þjónustu.

VIÐSKIPTASTJÓRI – umbúðir

Við bjóðum
• Starf hjá traustum vinnuveitanda
• Metnaðarfullt starfsumhverfi
• Góðan starfsanda
• Samkeppnishæf launakjör
• Tækifæri til endurmenntunar 

Ertu menntaður leikskólakennari? 
Leikskólinn Sjáland í Garðabæ leitar eftir 

leikskólakennurum eða starfsfólki 

með aðra uppeldismenntun. 

Sjáland er einkarekinn leikskóli sem starfar eftir Fjölvísi-
stefnunni með áherslu á sjálfstæði og styrkleika hvers og 
eins. Enn fremur vinnur hann með áherslu á græn gildi og 
umhverfismennt. 

Nánari upplýsingar veitir Sara Hrund Finnbogadóttir 
mannauðsstjóri í síma 578-1220 eða á netfangið;  
sarahrund@sjaland.is 
Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k.

11. maí 2013  LAUGARDAGUR4



| ATVINNA | 

Óskum eftir matreiðslumanni  
eða kjötiðnaðarmanni í fullt starf.
Einnig vantar okkur fólk með reynslu  
eða áhuga á eldamennsku í afgreiðslu.

Vilt þú  
vinna með  
okkur?
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UNO er líflegur ítalskur veitingastaður 
 við Ingólfstorg, í hjarta borgarinnar.

Frábært sumar framundan
Veitingastaðurinn UNO við Ingólfstorg

vill bæta öflugum matreiðslumönnum og þjónum
við kraftmikla liðsheild staðarins.

Í boði eru framtíðarstörf  og sumarstörf  fyrir rétta 
fólkið sem hefur metnað og drifkraft til að gera 

frábæran stað enn betri. 

Vinsamlega sendið ferilskrá
á uno@uno.is
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Kerhólsskóli, leik- og grunnskóli

Starfsmaður óskast í stöðu aðstoðarleik-
skólastjóra frá og með næsta skólaári.

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með heildar-
fjöldann 50 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 8. bekk.
Starfshlutfall er 100% og umsækjandi þarf að hafa 
leikskólakennaramenntun.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila 
berist til skólastjóra ekki síðar en miðvikudaginn 29. maí nk.
Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri í síma 482-2617, 
863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is; 
Heimasíða skólans: http:/www.kerholsskoli.is

GRÍMSNES- OG  
GRAFNINGSHREPPUR

Leikskólinn Krakkaborg 
Flóahreppi

Óskar eftir að ráða deildarstjóra og matráð.  
Leikskólinn Krakkaborg er 3ja deilda leikskóli  

sem staðsettur er 8 km austur af Selfossi. 

Starfað er eftir hugmyndafræði John Dewey. 
Óskað er eftir deildarstjóra í 100% starf og matráði í 100% 
starf frá og með 6. ágúst 2013. Óskað er eftir jákvæðum, 
skapandi og metnaðarfullum einstaklingum með góða 
hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknafrestur er til 21. maí 2013.

Launakjör deildastjóra eru í samræmi við kjarasamningu 
Launanefndar sveitafélaga og Kennarasambands Íslands 
vegna félags leikskólakennara.
Launakjör matráðs er samkvæmt kjarasamningum Foss.
Hægt er að sækja um á heimasíðu leikskólans  
www.leikskolinn.is/krakkaborg undir flipanum Um leik-
skólann – starfsumsóknir. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karen Viðarsdóttir 
leikskólastjóri í síma 482-3085 eða með því að senda fyrir-
spurnir á karen@floahreppur.is.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar 
auglýsir stöðu lögfræðings lausa til umsóknar. 

Skóla- og frístundasvið

Leitað er eftir metnaðarfullum og vandvirkum einstaklingi til að starfa að lögfræðilegum verkefnum á sviðinu.  
Næsti yfirmaður er mannauðsstjóri sviðsins.
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla, frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi 
Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöð og skólahljómsveitir. Mannauðsþjónusta sviðsins vinnur með stjórnendum 
stofnana sviðsins og hefur það að leiðarljósi að stuðla að því að allir starfsmenn sviðsins búi við áhugavert, hvetjandi og 
öruggt starfsumhverfi.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Með umsókn þarf að fylgja yfirliti yfir nám og fyrri störf auk afrits af prófskírteini frá háskóla.

Umsóknarfrestur er til og með 26.maí 2013

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst 2013. 
Nánari upplýsingar veitir Valgerður Janusdóttir, mannauðsstjóri, valgerdur.janusdottir@reykjavik.is eða  í síma 411-1111 

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta við starfs-  
 menn á skrifstofu skóla- og frístundasviðs og stjórnendur   
 leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva varðandi 
 vinnurétt, stjórnsýslu og lagaumhverfi starfseminnar.
• Frumkvæði varðandi þróun í stjórnsýslu sviðsins.
• Gerð umsagna um lagafrumvörp sem heyra undir skóla- og
 frístundasvið.
• Fræðsla fyrir stjórnendur og starfsmenn um lög og   
 reglugerðir er varða starfsemi sviðsins.

Hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu æskileg.
• Þekking og reynsla af vinnurétti æskileg.
• Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og rituðu máli.

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

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ
Markmið starfsnámsins er að gefa ungu fólki sem er að hefja starfsferil sinn og vill afla sér reynslu, færi á að kynnast 
því fjölbreytta starfi sem unnið er í alþjóðlegri markaðssetningu hjá Íslandsstofu. Um er að ræða fimm mánaða tímabil 
frá ágúst og fram í desember 2013. Umsóknum skal skila inn rafrænt á islandsstofa@islandsstofa.is fyrir 27. maí 2013.

HÆFNISKRÖFUR
• Umsækjandi þarf að vera í BS/BA eða meistaranámi í grein sem tengist störfum markaðssóknar Íslandsstofu 

(ferðaþjónusta, markaðssetning, almannatengsl, alþjóðamál o.s.frv.)

• Góð kunnátta í ensku, íslensku og einu Norðurlandamáli. Kunnátta í frönsku eða þýsku æskileg.

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Góð þekking á Íslandi

• Fyrirtaks námsferill og einkunnir

• Reynsla af fjölmiðlum eða markaðssetningu æskileg

Nánari upplýsingar veitir Líney Arnórsdóttir, verkefnisstjóri 
liney@islandsstofa.is, og Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðumaður, 
markaðssóknar ferðaþjónustu og skapandi greina, inga@islandsstofa.is. Sundagarðar 2    Sími 511 4000    www.islandsstofa.is
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ISS auglýsir eftir 
flokksstjóra í Reykjavík

ISS  auglýsir eftir flokksstjóra 
til að stjórna þrifum í stóru 

matvælavinnslufyrirtæki  í Reykjavík

Vinnutími er að jafnaði síðdegis en einnig getur verið um 
einhverja helgarvinnu að ræða. Flokksstjóri ber ábyrgð á 
að verkstaður sé þrifinn eins og til er ætlast

Hlutverk flokkstjóra er m.a.
• Umsjón, undirbúningur og stjórnun á verkstað
• Nauðsynlegar skráningar
• Samskipti við viðskiptavini
• Ráðningar starfsmanna
• Kennsla og þjálfun starfsmanna
• Þrif á verkstað

Hæfniskröfur eru m.a.
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Heiðarleiki, dugnaður og þjónustuvilji
• Þekking og reynsla úr fiskiðnaði er kostur
• Hreint sakavottorð

Góðir tekjumöguleikar
Starfið getur hentað jafnt konum sem körlum

Umsóknir með ferilskrá sendist á haukur@iss.is 
fyrir 25. maí n.k. 

ISS er eitt stærsta eignaumsýslufyrirtæki heims með um 
530 þúsund starfsmenn í 52 löndum ISS hefur starfað yfir 
30 ár á Íslandi og er með um 800 starfsmenn hér á landi

Borgartúni 37, 105 Reykjavík, 563 6100, applicon.is

Applicon leitar að drífandi starfsmönnum í 
hóp .NET forritara til að takast á við þróun og 
innleiðingu á sérlausnum Applicon á sviði launa 
og mannauðs, auk lausna fyrir fjármálageirann.

Applicon notar m.a. eftirfarandi tækni við 
hugbúnaðarþróun: WinForms, Entity Framework, 
LINQ, ASP.NET, MVC, SQL Server og SAP/ABAP.

Applicon er framsækið hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæfir 
sig í innleiðingu, ráðgjöf, þjónustu og þróun á lausnum fyrir 
SAP, Microsoft og Vigor hugbúnað. Hjá Applicon starfa 150 
starfsmenn í Danmörku, Svíþjóð og á Íslandi. Applicon er 
dótturfélag Nýherja hf.

Kostir þínir
■ Háskólamenntun. 
■ 1–3 ára reynsla af forritun í .NET.
■ Brennandi áhugi á tækninýjungum.
■ Þekking á stefnum og straumum í tæknigeiranum.
■  Geta til að vinna bæði sjálfstætt og í hópi.
 
Kostir okkar
■  Fjölbreytt og krefjandi verkefni.
■  Skapandi og alþjóðlegt vinnuumhverfi.
■  Stórskemmtilegir samstarfsfélagar.
 
Hvernig á að sækja um?
■  Sendið umsóknir á asg@applicon.is. 
■  Nánari upplýsingar veitir Kjartan Ásþórsson,  

kas@applicon.is, eða í síma 842 2740.
■ Allar umsóknir eru trúnaðarmál — og þeim svarað.
 

.NET hugbúnaðarsérfræðingar

Skipti reka fyrirtæki sem starfa einkum á sviði fjarskipta og upplýsingatækni á Íslandi. Hlutverk Skipta er að sinna sameiginlegri þjónustu 
fyrirtækjanna á einum stað, með hagræði og sveigjanleika að leiðarljósi. Þannig skapa Skipti stjórnendum og starfsfólki dótturfélaganna 
svigrúm til þess að einbeita kröftum sínum að því að ná hámarksárangri í krefjandi rekstrarumhverfi.

Nánari upplýsingar veitir: 
Brynhildur Halldórsdóttir, 
brynhildur@skipti.is

Umsóknir óskast fylltar út 
á www.skipti.is. 

Umsóknarfrestur 
er til og með 19. maí nk. 

Mannauðsráðgjafi – afleysing í eitt ár

Leitað er að kraftmiklum einstaklingi til að ganga 
til liðs við mannauðsteymi Skipta. Teymið sinnir 
öllum helstu þáttum mannauðsstjórnunar, svo sem 
ráðningum, starfsþróun, fræðslu, frammistöðustjórnun, 
fyrirtækjamenningu, vinnustaðamælingum og ráðgjöf. 
Meginverkefni munu snúa að ráðningum og starfsþróun.

Reynsla og þekking
Reynsla af mannauðsstörfum skilyrði
Reynsla af ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna skilyrði
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, mannauðsstjórnunar 
eða vinnusálfræði æskileg
Reynsla af því að setja upp og halda kynningar

Persónulegir eiginleikar
Frumkvæði og drifkraftur
Mikil samskiptalipurð og þjónustulund
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Hæfni til að vinna í hóp
Heilindi og trúnaður

Sérfræðingur í áætlunum 
og greiningu
Leitað er að öflugum sérfræðingi til að sinna 
úrvinnslu og ítarlegri greiningu á gögnum úr vöruhúsi 
gagna (Business Objects) ásamt skilgreiningum og 
samantekt á helstu lykiltölum í rekstri (KPI).

Reynsla og þekking
Háskólapróf á sviði viðskipta- eða verkfræði 
Kunnátta í skýrslugerð/gagnavinnslu í Business Objects
Reynsla af því að setja upp skýrslur og kynningar
Mjög góð Excel-kunnátta og greiningarhæfni

Persónulegir eiginleikar
Frumkvæði og framsýni
Mikil samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi
Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
Heilindi og vinnusemi

Spennandi sérfræðingsstörf 
hjá Skiptum
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Byggðastofnun óskar að ráða 
sérfræðing til starfa. 

Byggðastofnun óskar eftir að ráða starfsmann á þróunar-
svið stofnunarinnar. Í undirbúningi er að setja upp nýjan 
gagnagrunn á sviði byggðamála hjá stofnuninni og er leitað 
að starfsmanni til að leiða þá vinnu og síðan að þróa og 
viðhalda grunninum. Því er æskilegt að viðkomandi hafi 
reynslu af landupplýsingakerfum. Jafnframt þarf viðkomandi 
að vera tilbúinn til að vinna að öllum þeim þáttum byggða-
mála sem þróunarsviðið sinnir en það eru fjölbreytt verkefni 
svo sem vinnsla byggðaáætlunar, skýrslugerð og úttektir 
á sviði byggðamála, samskipti við atvinnuþróunarfélög, 
starfræksla landsskrifsstofu NPP og NORA og samskipti við 
ESPON svo eitthvað sé nefnt. 

Hæfniskröfur: 
• Háskólanám sem nýtist. 
• Þekking á hönnun gagnagrunna. 
• Reynsla af verkefnastýringu. 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum.. 
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og eiga auðvelt    
  með að koma fyrir sig orði munnlega og skriflega. 

Staðsetning starfsins er á Sauðárkróki. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Samtaka starfsfólks fjármálafyrirtækja. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 25. maí nk. og skulu umsóknir með 
upplýsingum um menntun og starfsreynslu sendar til 
Byggðastofnunar, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki. 

Nánari upplýsingar veitir Snorri Björn Sigurðsson, forstöðu-
maður þróunarsviðs, sími 455 5400 eða 895 8653. 

Byggðastofnun hefur það að markmiði að vera eft-
irsóknarverður vinnustaður fyrir hæfa og metnaðarfulla 
starfsmenn, konur jafnt sem karla. Rúmlega 20 manns starfa 
hjá stofnuninni sem hefur á að skipa vel menntuðu fólki með 
fjölbreytta reynslu. 

Sauðárkrókur er höfuðstaður Skagafjarðar og einn 
öflugasti byggðakjarni landsbyggðarinnar. Þar er fjöl-
breytt og öflugt atvinnulíf. Fjölbreytt þjónusta er í boði, 
kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf. Boðið er upp á 
skóla á öllu skólastigum, frá leikskóla til háskóla. 
Íbúar Sauðárkróks eru um 2.600 talsins.

Höfðaskóli auglýsir:
Lausar stöður

Leitað er eftir aðstoðarskólastjóra, námsráðgjafa 
og kennurum á mið- og unglingastig. 

Höfðaskóli á Skagaströnd er lítill skóli með 100 nemendum. 
Skólinn er vel búinn til kennslu og er vinnuaðstaða kennara 
góð. Á heimasíðu skólans, http://hofdaskoli.skagastrond.is , 
má sjá allar helstu upplýsingar um skólastarfið. 

Barnvænt umhverfi, gott samstarfsfólk og lág 
húsaleiga!

Skagaströnd er kauptún með um 530 íbúum í tæplega þriggja 
klst. fjarlægð frá Reykjavík. Þar er öll almenn þjónusta í boði, 
s.s. leikskóli, íþróttahús og heilsugæsla.

Nánari upplýsingar veita Hildur Ingólfsdóttir skólastjóri, vs. 
452 2800, gsm 849 0370.
Hægt er að senda umsóknir á netfangið  
hofdaskoli@skagastrond.is 

Umsóknarfrestur er til 25. maí.

Höfðaskóli Skagaströnd
Sími: 452 2800, fax: 452 2782,
íþróttahús: 452 2750,
Veffang: http://hofdaskoli.skagastrond.is   
Netfang: hofdaskoli@skagastrond.is

Engineering Manager
The Foundry Division is strengthening its engineering resources for expansion and
maintenance projects. It is a prioritized area for the Division, to secure quality, cost,
and timely execution of strategic important development projects. Our Engineering
Manager will soon be retiring and we are seeking replacement for the position.

Areas of responsibility:
Facilitate innovation of engineering design solutions for FeSi furnace and melting
plant

•

Coordinate engineering work with internal and external designer partners•
Support plants in design concept, basic and detailed engineering for strategic
projects

•

Secure that the Foundry Division has the necessary specialist engineering
resources and support available to reach strategic targets for technology
development

•

Review and approval of technical content of development projects and
investment requests at the Division plants

•

Qualifications required for the posisiton:
Master of Science in Mechanical Engineering or Engineering Design•
Minimum 10 years experience in industrial engineering•
Preferably, specialist experiences in electric smelting process for metals or alloys•
Some Cad-designer capabilities are preferable•
Fluent English, written and oral•
Good cooperation skills and teamwork abilities•
Project and people management experiences•

Location: Akranes (Iceland), Oslo or Kristiansand (Norway).
Extensive travelling may be required in periods.

Visit our website www.elkem.com/career for more information about the
position and to submit your application within 31 May 2013.

Elkem is one of the world's leading companies for environment-friendly production of materials.
Its main products are silicon, solar grade silicon, special alloys for the foundry industry, carbon
and microsilica. The company has production facilities in Europe, North America, South America
and Asia, as well as a network of sales offices. Elkem is owned by China National Bluestar.

Elkem Foundry Technology is the technology department in the Foundry Products Division. The
unit consists of 15 employees, covering specialist competences within raw materials, process
support, quality assurance, engineering & projects, products R&D, business system and EHS. The
department is responsible for development to improve operations of specialty products in the
foundry area. Engineering activities involve support to development projects in the Foundry
Division plants in Norway, Iceland, Canada, and China.

traustir bílstjórar – sumarafleysingar 
og framtíðarstörf

Eimskip leitar að bílstjórum í sumarafleysingar og í framtíðarstörf við akstur dráttar- og 
flutningabíla á þjóðvegum.

Um er að ræða dag- og vaktavinnu. Meirapróf (C) er skilyrði fyrir ráðningu og réttindi til að aka 
með tengivagn (CE) eru æskileg. 

Nánari upplýsingar veitir Már Þorvarðarson í síma 525 7761.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um störfin á heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is.

Umsóknarfrestur er til 16. maí 2013. 

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er 
skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.F
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Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Hjá Eimskip starfar öflugur hópur fólks sem hefur gildi félagsins, árangur, samstarf og traust 
að leiðarljósi í störfum sínum. Nú leitum við að nýjum liðsmönnum til starfa.
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Småkraft er et kraftselskap stiftet i 

2002. Småkraft eies av Skagerak 

Energi, Agder Energi, BKK 

og Statkraft.

Småkraft har som mål å bygge ut småkraftverk på en 
lønnsom og miljømessig skånsom måte. Dette skjer i 
samarbeid med lokale grunneiere. Selskapet har en 
målsetting om å bygge ut en produksjonskapasitet på 1,5 
TWh innen 2020. Dette tilsvarer energibehovet til 750.000 
norske husstander og representerer Norgeshistoriens 
største satsing på små kraftverk. Småkraft  involverer seg 
i kraftprosjekter over hele landet.

Selskapet søker nå etter:

PROSJEKTINGENIØR BYGG OG ANLEGG

Hovedoppgaver:

• Prosjektering vannvei, stasjon, inntak, forankringskloss 
 er/bend, mm.
• Benytte 3D verktøy for visualisering av tegninger og  
 grensesnitt (Revit og Gemini)
• Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag inkl. tegninger og  
 mengdebeskrivelse (G-prog).
• Utarbeide database for standard tegninger, beregninger  
 og beskrivelser
• Delta aktivt under bygging som byggeleder eller prosjek 
 teringsstøtte til prosjektleder etter avtale
• Delta ved anskaffelser etter avtale med prosjektleder
• Delta ved oppstart av anlegg etter avtale med prosjet-
 leder
• Utarbeide as-built dokumentasjon i tett samarbeid med  
 prosjektleder
 
Utdannelse:

• Bachelor bygg og anleggsretning (3 årig utdannelse)
• Mastergrad ønskelig innen samme retning (5 årig utdan 
 nelse)
• Ønskelig med erfaring fra bygg og anlegg, kraftverk et  
 pluss
• Et pluss med norsk skriftlig og muntlig, men ingen  
 betingelse.
  
Kontaktperson: BOOS Bemanning v/ Kristine Muri, 
telefon +47  55 52 50 91 
Søknad sendes til kristine.muri@boos.no, se også 
www.boosbemanning.no 
 
Utbyggingsdirektør: Arne Namdal, Småkraft AS, 
tlf + 47 916 83 884

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Viltu vera með
í liðinu okkar? 

Menntunar-  og hæfniskröfurStarfssvið

Þjónustumaður
Kælismiðjan Frost ehf. auglýsir eftir 

þjónustumanni í Garðabæ.

Nánari upplýsingar er að finna á www.frost.is

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á frost@frost.is

www.rumfatalagerinn.is

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR!
Óskum eftir klárum grafískum hönnuði í hlutastarf. Þarf að geta unnið sjálfstætt.  
Sveigjanlegur vinnutími. Í boði er tímabundið starf hjá lifandi og skemmtilegu fyrirtæki. 
Hæfniskröfur: 
· Reynsla af augl.markaðnum. 
· Þekking/kunnátta á InDesign og Photoshop.
· Skemmtileg(ur) persónuleiki. 
· Skipulögð og markviss vinnubrögð. 
· Áræðni og hugmyndaflug. 
· Lipurð í mannlegum samskiptum. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 20.05.13

Umsóknir sendist á rfl@rfl.is
Athugið upplýsingar eru ekki gefnar í síma.

www.saft.is

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ 
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL 
RÉTTRA YFIRVALDA
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Starfsmanna- og skrifstofustjóri 
Carbon Recycling International 

Carbon Recycling International
Starfslýsing 
Starfsmanna- og skrifstofustjóri.  
Starfið heyrir undir forstjóra. 
 
Ábyrgðarsvið
Almenn störf starfsmannastjóra ss. ráðningar, hæfnismat 
og þjálfun starfsmanna í verklagi og aðlögun að stefnu 
fyrirtækisins.  Almenn störf skrifstofustjóra, ss. rekstur aðal-
skrifstofu, skjala-stjórnun, aðstoð við forstjóra, undirbúning- 
ur og stjórnun funda, og ferðatilhögun starfsmanna. 

Hæfniskröfur 
BS/BA í starfsmannastjórnun, viðskiptafræði eða skildum 
greinum. Reynsla í starfsmannastjórnun er kostur. Sjálfstæð, 
öguð og vönduð vinnubrögð og skipulagshæfileikar.Góð 
hæfni í mannlegum samskiptum. Færni í að geta tjáð sig vel 
í ræðu og riti. Góð enskukunnátta er skilyrði og kunnátta á 
MS Office hugbúnað.

Carbon Recycling International (CRI) er íslenskt frumkvöðlafyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík sem endurvinnur koltvísýring úr út-
blæstri iðn- eða orkuvera og umbreytir í endurnýjanlegt eldsneyti, metanól sem blanda má við bensín eða nota til framleiðslu á lífdísil og 
öðru bílaeldsneyti. Endurvinnsla koltvísýrings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið rekur fyrstu verksmiðju sinnar tegundar í 
heiminum við hlið orkuversins við Svartsengi í Grindavík. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 25 manns. 

Umsóknarfrestur: 17. maí, ráðið verður í starfið sem fyrst. Vinsamlegast sendið ferilskrá á netfang drifa@carbonrecycling.is 
Frekari lýsingar fást á vefsíðunni okkar:  www.carbonrecycling.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum 

Skólaárið 2013 - 2014

Hraunvallaskóli (590 2800 lars@hraunvallaskoli.is)
• Almenn kennsla á yngsta stigi
• Almenn kennsla á miðstigi
• Kennsla í bóklegum greinum með áherslu á samþættingu  
 á unglingastigi 
• Sérkennsla
• Námsráðgjafi (50%)
• Þroskaþjálfi

Lækjarskóli (555 0585 haraldur@laekjarskoli.is)
• Deildarstjóri fjölgreinadeildar
• Námsráðgjafi

Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
• Almenn kennsla á yngsta stigi

Öldutúnsskóli 
(555 1546 (erla.gudjonsdottir@oldutunsskoli.is)
• Náttúrufræðikennsla á unglingastigi (100%)
• Íþróttakennsla  (80%)

Allar upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar 
viðkomandi skóla. 
Sjá einnig heimasíður skólanna.

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí  2013. 

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

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði 

  
 

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Á Orkustofnun starfa sérfræðingar með 

umfangsmikla reynslu og byggir stofnunin 

á víðtækri færni og menntun þeirra.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Klinisk ljósmyndun á Landspítala
 » Myndvinnsla og skráning myndrænna gagna inn í 
sjúkraskrárkerfi spítalans

 » Starfsmannamyndatökur fyrir auðkenniskort og almennar 
myndatökur á spítalanum

Hæfnikröfur
 » Viðurkennt nám í ljósmyndum. Nám og/eða reynsla af 
kliniskri ljósmyndun er kostur

 » Færni í myndvinnslu og notkun myndvinnsluforrita 
(Photoshop, Fotostation)

 » Sveigjanleiki, reynsla og færni í mannlegum samskiptum 
 » Góð íslenskukunnátta og mjög góð almenn tölvukunnátta 
(Word, Power Point, Excel)

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.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2013.
 » Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá. 
 » Upplýsingar veita ljósmyndararnir Inger Helene Boasson,  
ingerhb@landspitali.is, sími 543 1402 og Anna Ellen 
Douglas, douglas@landspitali.is, sími 543 1459.

Vísindadeild
Ljósmyndari

Ljósmyndari óskast til starfa á vísindadeild LSH. 
Starfshlutfall er 100% og er upphafstími ráðningar 1. júlí 
2013 eða eftir samkomulagi. 
Á vegum vísindadeildar fer m.a. fram klinisk ljósmyndun 
sjúklinga, þ.á.m. fyrir og eftir skurðaðgerðir, myndvinnsla og 
skráning slíkra upplýsinga. Jafnframt sinnir ljósmyndarinn 
myndatökum starfsmanna fyrir auðkenniskort spítalans. 
Starfið er umfangsmikið, fjölbreytt og lærdómsríkt. 
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Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar  
auglýsir starf eigna- og fram-

kvæmdafulltrúa laust 
til umsóknar 

Eigna- og framkvæmdafulltrúi

Eigna- og framkvæmdafulltrúi hefur umsjón og eftirlit 
með öllum fasteignum Fjarðabyggðar og heldur utan um 
viðhalds- og nýframkvæmdir sveitarfélagsins í samvinnu 
við mannvirkjastjóra.

Helstu verkefni:  
• Gerð útboðs- og verklýsinga vegna framkvæmda.
• Skipulagning  og  eftirlit með framkvæmdum,hönnun- og  
 byggingastjórn vegna nýframkvæmda og viðhalds- 
 verkefna. 
• Gerð skammtíma- og langtímaáætlana..

Æskilegt er að viðkomandi hafi: 
• Verkfræði, tæknifræði eða sambærileg menntun á  
 háskólastigi.
• Reynslu af og þekkingu á fasteignamálum sveitarfélaga  
 og á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar- og  
 fjárhagsáætlana.
• Sjálfstæði,  frumkvæði og skipulagshæfni.
 •Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við við- 
komandi stéttarfélag. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um 
stöðuna og gott er ef viðkomandi getur hafið störf með 
stuttum fyrirvara.

Allar frekari upplýsingar veitir Guðmundur Elíasson 
mannvirkjastjóri, í síma 470 - 9019. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið 
gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is merkt 
eigna- og framkvæmdafulltrúi

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2013.  

 
Kennari 

 
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða 
stærðfræðikennara fyrir skólaárið 2013-2014.  

Hæfnikröfur: 
 Háskólapróf í stærðfræði (MS æskilegt). 
 Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Við bjóðum: 
 Góða vinnuaðstöðu. 
 Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað. 

 
Nánari upplýsingar gefur Ingi Ólafsson skólastjóri 
ingi@verslo.is, eða í síma 5 900 600. 
Umsóknarfrestur er til 13. maí og skal senda 
umsóknir ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, 
Ofanleiti 1, 103 Reykjavík eða á netfangið 
ingi@verslo.is.  
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1240 nemendur. 
Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka prófum í viðkomandi 
námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið á milli fjögurra 
mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. 
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög 
tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu öll hin besta. 

 

Óskast til að starfa í eignaumsýslu Arion banka.

Eignaumsýsla Arion banka er hluti af deildinni fasteignir og 
rekstur og annast viðhald á eignum og umsjón með nýjum fram-
kvæmdum bankans. 

HELSTU VERKEFNI

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

Gunnar Jóakimsson
fasteigna og rekstrar hjá Arion banka í síma 444 8866. Netfang 
gunnar.joakimsson@arionbanki.is 

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

VERK- EÐA 
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Brekkuborg

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið auglýsir eftir stöðu leikskólastjóra í Brekkurborg.
Brekkuborg er fjögurra deilda leikskóli við Hlíðarhús í Grafarvogi.   Í starfi leikskólans er unnið eftir  kenningum John Dewey, 
Jean Piaqet og Carolin Pratt. Leikskólinn leggur áherslu á umhverfismennt og er með Grænfánann. Lögð er áhersla á að efla 
alhliða þroska barnsins í gegn um leik og lýðræði barna útfrá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Leitað er að einstaklingi sem hefur góða þekkingu á leikskólastarfi, býr yfir leiðtogahæfileikum og hefur metnaðarfulla 
skólasýn. 

Ráðið verður í stöðuna frá og með 15. ágúst 2013. Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2013. 

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf  

Nánari upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir 
mannauðsstjóri, sími 411 1111
Netföng: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiktogi leikskóla og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og   

 starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,   

 vinnutilhögun og starfsþróun. 
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun 
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leik  
 skólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hópi.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota 
starfsheitið leikskólakennari   og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.  

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ráðgjöf og skipulagning flókinna útskrifta 
 » Stuðningur við legudeildir LSH 
 » Samskipti við aðrar stofnanir 
 » Samhæfing þjónustu 

Hæfnikröfur
Leitað er eftir hjúkrunarfræðingi með fjölbreytta starfsreynslu 
og góða þekkingu á heilbrigðiskerfinu.

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.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2013.
 » Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júní 2013 eða 
eftir samkomulagi. 

 » Umsóknum fylgi upplýsingar um nám, fyrri störf og 
reynslu.

 » Upplýsingar veitir Dagbjört Þyri Þorvarðardóttir, 
deildarstjóri flæðisdeildar, netfang dthyri@landspitali.is, 
sími 543 3297.

Útskriftarteymi
Hjúkrunarfræðingur

Starf hjúkrunarfræðings í útskriftarteymi Landspítala er 
laust til umsóknar. 
Útskriftarteymi Landspítala er þverfaglegt og í því 
starfa hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfi og 
öldrunarlæknar.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Þjálfun í bráðalækningum með þátttöku í klínísku starfi 
 » Þátttaka í framhaldsmenntun og vísindastarfi
 » Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema 

Hæfnikröfur
 » Almennt lækningaleyfi
 » Góð færni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð
 » Íslenskukunnátta

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.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2013. 
 » Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, netfang 
ebenedik@landspitali.is, sími 824 5951.

 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og lækningaleyfi. 

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast Elísabetu Benedikz, yfirlækni, LSH G2 Fossvogi.

 » Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. 

Bráðasvið 
Deildarlæknar í starfsnámi

Laus eru til umsóknar störf deildarlækna í starfsnámi á 
bráðasviði. Starfshlutfall er 100%. Störfin veitast frá 1. 
ágúst og 1. sept. 2013 og eru til 6, 12 eða 24 mánaða. Störf 
til tveggja ára eru ætlaðar þeim sem hyggja á sérnám í 
bráðalækningum. 
Bráðadeildin hefur viðurkenningu til að veita framhalds-
menntun í bráðalæknisfræði sem metin er til allt að tveggja 
ára af sérfræðinámi. 
Hlutverk bráðasviðs er að skapa umgjörð um bráða-
starfsemina, tryggja örugga þjónustu við sjúklinga og 
hlúa að menntun og vísindastarfi. Starfsemi bráðasviðs 
Landspítala hefur tekið miklum breytingum undanfarin 
ár og hafa ný verkefni hafa verið hvatning til framfara og 
nýrra námstækifæra. Á bráðasviði starfar öflugt fagfólk. 

Sumarafleysingar 
á þvottastöð 
Strætó bs.

Helstu starfs- og ábyrgðarsvið: Hæfniskröfur: 

Um starfið
Strætó bs. auglýsir eftir duglegum sumarstarfsmanni á þvottastöðina sem sér um að þrífa 
strætisvagna að innan og utan. Unnið er í næturvinnu og er vinnutíminn frá kl. 19:00 til 03:00.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá. Umsóknarfrestur er til og með 17. maí.  
Nánari upplýsingar veitir Guðfinna Ingjaldsdóttir starfsmannastjóri, hægt er að  senda 
fyrirspurn á netfangið gudfinna@straeto.is eða hringja í síma 540-2700. Best er að sækja 
um á heimasíðunni strætó.is eða senda umsókn til Guðfinnu Ingjaldsdóttur á netfangið 
gudfinna@straeto.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Hefur þú áhuga á að taka þátt í að þróa öflugt félagsstarf  
fyrir íbúa í Háaleitis og Bústaðahverfi?

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir verkefnastjóra í félagsstarfi í 100% starf.  Verkefnisstjóra er ætlað að 
vinna að uppbyggingu og þróun félagsstarfs í Háaleitis- og Bústaðahverfi og styðja fólk til að standa fyrir eigin félagsstarfi. 
Verkefnisstjóri ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd félagsstarfs sem starfrækt er í félagsmiðstöðvunum í Hæðargarði 
31, Hvassaleiti 56-58 og Sléttuvegi 11-13.

Velferðarsvið

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

Helstu verkefni: 
• Stefnumótun og starfsáætlun fyrir félagsstarf í Háaleitis –   
 og Bústaðahverfi.
• Ábyrgð á félagsstarfi, rekstri og starfsmannamálum   
 félagsmiðstöðvanna að Hæðargarði 31, Hvassaleiti 56-58 og  
 Sléttuvegi 11-13.
• Stuðningur við sjálfsprottið félagsstarf.
• Stuðlar að uppbyggingu félagsauðs í samstarfi við íbúa   
 hverfis, frístundaráðgjafa og aðra þá sem málið varða.
• Þátttaka í þróun félagsstarfs í borginni.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, menntun á sviði félags-  
 og menntavísinda æskileg.
• Þekking og reynsla af stjórnun.
• Þekking og reynsla af félagsstarfi.
• Þekking og reynsla af notendasamráði og valdeflingu   
 æskileg.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sköpunargleði ásamt góðri tölvu- og íslenskukunnáttu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 20. maí 2013. 
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Ingvarsdóttir deildarstjóri í síma 411-1590. 
Netfang: sigrun.ingvarsdottir@reykjavik.is

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að 
góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs 
sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Móttaka og meðferð sjúklinga með bráð veikindi eða slys 
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni
 » Önnur verkefni í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
 » Íslenskt sérfræðileyfi í bráðalækningum eða skyldum 
sérgreinum

 » Reynsla í kennslu og vísindavinnu
 » Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

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.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2013. 
 » Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, netfang 
ebenedik@landspitali.is, sími 824 5951.

 » Umsóknum fylgi 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, Elísabetu Benedikz, yfirlækni, LSH G2 
Fossvogi.

 » 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.

Bráðasvið 
Sérfræðilæknar

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna á 
bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi. 
Starfshlutfall er 100% en einnig er möguleiki á hlutastarfi. 
Störfin veitast frá 1. september 2013 eða samkvæmt 
nánara samkomulagi. 
Til greina kemur að bjóða annað starfið sem afleysingastarf 
í eitt ár, t.d. fyrir heimilislækni sem hefur áhuga á endur-
menntun á sviði bráðalækninga.
Starfssvið bráðamóttöku spannar allar almennar 
bráðalækningar. Bráðamóttakan hefur viðurkenningu til 
að veita framhaldsmenntun í bráðalæknisfræði sem metin 
er til allt að tveggja ára af sérfræðinámi. 

Helstu verkefni eru:
 • Samhæfing ofangreindra skráningarkerfa
 • Yfirumsjón verkefna
 • Samhæfing skráningar- og matsferla
 • Birting upplýsinga
 • Samskipti við önnur opinber stjórnvöld,  
   hagsmunaaðila og viðskiptavini

Hæfniskröfur:
 • Framhaldsmenntun á sviði verkfræði eða stærðfræði  
   eða annað háskólanám sem nýtist í starfi
 • Menntun á sviði verkefnastjórnunar er æskileg
 • Marktæk reynsla af verkefnastjórnun stórra verkefna
 • Reynsla af uppbyggingu stórra tölvukerfa
 • Stjórnunarreynsla 
 • Reynsla af því að starfa í umhverfi gæðastjórnunar
 • Reynsla af öryggisstjórnun upplýsingakerfa æskileg
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hóp
 • Forystuhæfileikar, metnaður og skipulagshæfileikar
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði og  
   æskilegt er að kunna eitt Norðurlandamál

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 öflugan og reyndan aðila í starf sviðsstjóra 
fasteignaskrár Þjóðskrár Íslands. Starfið er á starfsstöð Þjóðskrár Íslands í Reykjavík.

Sviðsstjóri fasteignaskrár Þjóðskrár Íslands

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

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. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2013.

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

Sviðsstjóri fasteignaskrár fer með yfirstjórn fasteignaskrár, sem tekur til skráningakerfis lands, skráningakerfis mannvirkja 
og tengist matskerfi fyrir fasteignamat og brunabótamat.
  
Sviðsstjóri fasteignaskrár stýrir starfsemi starfseiningarinnar með faglegt öryggi og rekstrarlega hagkvæmni að leiðarljósi 
í samræmi við hlutverk stofnunarinnar, markmið og starfsáætlanir. Sviðsstjóri mótar vinnu starfseiningarinnar með því 
að setja hverju viðfangsefni markmið og eftir atvikum mælikvarða, starfsáætlun og að unnið sé samkvæmt gæðakerfi 
og staðli um öryggisstjórnun upplýsingakerfa.
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www.vedur.is
522 6000

Fagstjóri á sviði vatnafræði
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun 
og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir fagstjóra 
í vatnafræði í fullt starf á Úrvinnslu- og 
rannsóknar sviði.  Í boði er spennandi, 
krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf. 

Á Úrvinnslu- og rannsókna sviði Veðurstofu 
Íslands starfa rúmlega 40 manns m.a. við 
ýmis spennandi þróunar- og rannsóknar-
verkefni er tengjast veður- og lofts lags-
rannsóknum, jökla- og vatnafræði, jarð-
skorpu hreyfingum og ofanflóðum.

Helstu verkefni
Yfirumsjón og samræming verkefna er 
tengjast vatna   rannsóknum, þar með talið 
umsjón með áætlana   gerð, stefnu mótun og 
gæða málum í mála flokknum. Verkefnis  stjórn 
skil greindra verkefna. Sérfræði vinna tengd 
vatna- og auðlindarannsóknum, með sérstakri 
áherslu á grunnvatnsrannsóknir.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði 

raunvísinda og/eða verkfræði 
  Farsæl reynsla í verkefnastjórnun 

nauðsynleg 
  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Frumkvæði og faglegur metnaður

  Farsæl reynsla í rannsóknarvinnu 
með sérstakri áherslu á vatna- og 
vatnajarðfræði

  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem  
og í teymisvinnu

  Færni og áhugi á að miðla niðurstöðum 
innan teymis og út á við

  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
  Þekking og/eða reynsla af opinberri 

stjórnsýslu nauðsynleg
  Farsæl reynsla af erlendu samstarfi æskileg

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn 
Harðardóttir, framkvæmdastjóri (jorunn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mann-
auðsstjóri (borgar@vedur.is), í síma 
522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí  nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um störfin á heimasíðu Veðurstofu 
Íslands undir www.vedur.is/um-vi/laus-storf 
eða á www.starfatorg.is

Vilt þú ganga til liðs við TM snillinga?
Tryggingamiðstöðin auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar

ÁHÆTTUMAT PERSÓNUTRYGGINGA
Starfshlutfall er 50%

Starfssvið
 •  Afgreiðsla vátryggingaumsókna
 •  Yfirferð heilsufarsgagna
 •  Samskipti við viðskiptavini og söluaðila
 •  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
 •  Menntun á heilbrigðissviði (hjúkrunarfræði eða sambærileg 
   menntun) eða reynsla af áhættumati
 •  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta. 
 •  Færni í einu Norðurlandamáli er kostur
 •  Góð almenn tölvukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að eiga gott með mannleg samskipti, 
vera skipulagður og jákvæður og geta unnið undir álagi. Þá þarf 
hann að geta unnið sjálfstætt og sem hluti af hópi. 

Sigmar Scheving (sigmar@tm.is) veitir frekari upplýsingar um 
starfið. 

Það er markmið TM að vera eftirsóknarverður vinnustaður þeirra sem vilja ná framúrskarandi árangri í leik og starfi. Ef það á við um þig 
og þú hefur áhuga á að komast í hóp TM snillinga skaltu senda okkur umsókn. Umsóknarfrestur  um bæði störf er til og með 20. maí 2013.

Vinsamlegast sendu umsókn auðkennda með yfirskriftinni „Áhættumat“ eða „Mötuneyti“, eftir því hvort starfið þú ert að sækja um, á 
netfangið starf@tm.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Tryggingamiðstöðin     Síðumúla 24     Sími 515 2000     tm@tm.is     www.tm.is

STARF Í MÖTUNEYTI TM
Starfshlutfall er 85%

Starfssvið
 •  Aðstoð við matreiðslu og frágang í mötuneyti
 •  Umsjón með salatbar
 •  Afleysingar fyrir matreiðslumeistara 
 •  Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur
 •  Haldgóð reynsla af matseld fyrir stærri hópa  
 •  Brennandi áhugi á matargerð
 •  Framúrskarandi þjónustulund 
 •  Góð íslenskukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera röskur og úrræðagóður, 
skapandi og hugmyndaríkur þegar kemur að matargerðinni og 
lipur í mannlegum samskiptum. Hann þarf að eiga gott með að 
vinna sjálfstætt og undir handleiðslu.  

Ragnhildur Ragnarsdóttir (ragnhildur@tm.is) veitir frekari 
upplýsingar um starfið. 

·

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Forstöðumaður á nýtt heimili fyrir fatlaða

· Starfsmaður óskast í búsetukjarna fyrir   
 fatlaða

· Leikskólinn Marbakki óskar eftir    
 leikskólakennara 

· Leikskólinn Baugur óskar eftir aðstoð í   
 eldhúsi

· Leikskólinn Baugur óskar eftir    
 leikskólakennurum

· Álfhólsskóli óskar eftir umsjónarkennara á   
 yngsta stig

· Vatnsendaskóli óskar eftir sérkennara

· Vatnsendaskóli óskar eftir umsjónarkennara  
 á yngsta stig

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

 

 

 

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ
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Ljósmóðir á 
Heilbrigðisstofnun 
Suðausturlands, 

Hornafirði
Laus er til umsóknar staða ljósmóður við Heil-
brigðisstofnun Suðausturlands Hornafirði. Á stofn-
uninni er fæðingardeild með skilgreint þjónustustig 
D1. Ljósmóðir sinnir jafnframt ungbarna- og mæðra 
-vernd á heilsugæslustöð ásamt því að sinna al-
mennum hjúkrunarstörfum. Starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi LMFÍ og ríkisins og stofnanasamningi HSSA. 

Upplýsingar veita Matthildur Ásmundardóttur, fram-
kvæmdastjóri matthildur@hssa.is, og Ester Þorvalds-
dóttir, hjúkrunarstjóri heilsugæslu, ester@hssa.is,  í síma 
470-8600. Upplýsingar er einnig að finna á heimasíðu heil-
brigðisstofnunarinnar www.hssa.is. Umsóknafrestur er 
27. maí og umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra.  

Heilbrigðisstofnunin er rekin af Sveitarfélaginu 
Hornafirði með þjónustusamning við ríkið og eru íbúar 
Sveitarfélagsins um 2.200. Hornafjörður er fjölskyldu-
vænt og blómstrandi samfélag í ríki Vatnajökuls. Auk 
stórkostlegrar  náttúru og útsýnis sem á sér vart 
hliðstæðu er á Hornafirði að finna fjöl-
breytta þjónustu og afþreyingu sundlaug, 
söfn og sýningar, golfvöll og margt fleira. 

Heimasíða sveitarfélagsins er www.rikivatnajokuls.is. 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Aðstoðarskólastjóri

Staða aðstoðarskólastjóra við Setbergsskóla er laus til 
umsóknar.

Setbergsskóli er heildstæður grunnskóli þar sem 400 nem-
endur stunda nám.  Hornsteinar skólastarfsins eru virðing, 
víðsýni og vinsemd.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til 
að taka þátt í að stjórna og leiða áfram gott faglegt samstarf 
í skólanum og hafa að leiðarljósi að gott skólastarf má ávallt 
bæta. Skólinn hefur í áraraðir haft á að skipa góðu fagfólki 
og þar ríkir jákvæðni og góður starfsandi.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu og skapandi 
hugsun og starfsgleði.  Í skólanum er unnið samkvæmt 
SMT-skólafærni.  Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæfi- 
leika og góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi og
metnaðarfulla skólasýn.
 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennarapróf,  kennslu- og stjórnunarreynsla
• Framhaldsmenntun eða reynsla á sviði 
 stjórnunar æskileg.
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Reynsla og/eða þekking á SMT-skólafærni

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf um- 
sækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau 
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á 
færni hans til að sinna stjórnunarstarfi.
Allar upplýsingar um stöðuna veitir María Pálmadóttir, 
skólastjóri í síma 565 1011/664 5880 maria@setbergsskoli.is
Umsókn ber að skila á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, 
Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður. 
Umsóknarfrestur er til 24. maí 2013.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um stöðuna.  Laun og kjör eru 
samkvæmt samningum KÍ og launanefndar sveitarfélaga.

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar

Vilt þú vinna spennandi
  verkefni með okkur?

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Flugvirki óskast hjá Air Atlanta Icelandic

Menntunar- og hæfniskröfur:

Deildarstjóri tæknilegrar þjálfunar / Manager Technical Training

Starfssvið:

18. maí 2013

Starfssvið:
Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf til viðskiptavina ásamt 
umsjón með útliti og vörum deildarinnar. 

Um er að ræða fullt starf, hlutastarf og helgarstarf. 

Hæfniskröfur:
 Stúdentspróf eða sambærileg menntun 

 Af verslunar- og sölu störfum nauðsynleg.

 Góð almenn tölvuþekking, s.s. Word og Excel. 

 Vel máli farin(n) og með gott vald á íslensku 
í ræðu og í riti. Nauðsynlegt að viðkomandi eigi auðvelt 
með að skilja, tala og rita ensku.

 

Að umsækjandi spili golf og hafi þekkingu og brennandi 
áhuga á golfíþróttinni. Frumkvæði og sjálfstæð vinnu-
brögð. 

Lipurð í mannlegum sam skiptum, þjónustulund og 
fáguð framkoma.

@ Umsóknarfrestur er til 25. maí.

Við óskum eftir starfsfólki í nýja og glæsilega  

 er leiðandi sportvöruverslunar keðja 
með starfsemi um allan heim.

Verslanir  á Íslandi eru staðsettar á 
Bíldshöfða í Reykjavík, Lindum í Kópavogi, 
á Selfossi og Akureyri.

Atvinnutækifæri
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www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur á sviði vatna- og straumfræði

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun 
og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir fagstjóra  
í vatna fræði í fullt starf á Úrvinnslu- og rann-
sóknar sviði.  Í boði er spennandi, krefjandi  
og fjölbreytt framtíðarstarf. 

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veðurstofu 
Íslands starfa rúmlega 40 manns m.a. við 
ýmis spennandi þróunar- og rannsóknar-
verkefni er tengjast veður- og loftslags rann-
sóknum, jökla- og vatnafræði, jarð skorpu-
hreyfingum og ofanflóðum.

Helstu verkefni
Vinna við faglega þróun vatnafræðilegrar 
líkangerðar, bæði hvað varðar aðferðafræði 
og úrvinnslu og tengingu líkana við aðrar 
afurðir. Leiðandi hlutverk í tímaraðaúrvinnslu, 
úrvinnslu vatnafræðigagna og skýrslugerð. 
Verkefnisstjórn skilgreindra verkefna. 
Sérfræðivinna við gerð straumfræðilegra 
líkana. Þátttaka í mótun stefnu í vatnafars-
rannsóknum og -mælingum.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólapróf og framhaldsmenntun  

á sviði raunvísinda og/eða verkfræði 
  Farsæl reynsla í vatna- og 

straumfræðirannsóknum 
  Hæfni í mannlegum samskiptum 

  Hæfni til að vinna sjálfstætt  
sem og í teymisvinnu

  Færni og geta til að miðla niðurstöðum 
innan teymis og út á við

  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Góð tölvukunnátta, þ.á.m. 

forritunarkunnátta 
  Góð kunnátta í land upplýsinga- 

 kerfum (LUK) 
  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
  Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn 
Harðar dóttir, framkvæmdastjóri (jorunn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mann-
auðs stjóri (borgar@vedur.is), í síma 
522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí  nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um störfin á heimasíðu Veðurstofu 
Íslands undir www.vedur.is/um-vi/laus-storf 
eða á www.starfatorg.is

Gerðaskóli í Sveitarfélaginu Garði 

Óskum eftir að ráða sérkennara til starfa.  
Mikilvægt er að hann hafi réttindi til sér-
kennslu og til að leggja fyrir helstu skimanir og 
greiningarpróf.  Um er að ræða 100% starf. 
                             
Vegna veikindaleyfis óskum við eftir að ráða 
myndmenntakennara í 60-70% starf. 
   
Starfsmaður óskast í skólasel Gerðaskóla, um 
er að ræða gæslustarf í lengdri viðveru yngstu 
nemendanna, starfshlutfall er um 40-50% og 
vinnutími er eftir hádegi.  
 
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og leyfisbréfi  
skal senda til skólans með tölvupósti á 
netfangið: skarphedinn@gerdaskoli.is í 
síðasta lagi 24. maí.  
 
Skólastjórnendur veita frekari upplýsingar í 
síma 422-7020. 

Við Iðnskólann 
í Hafnarfirði eru 

auglýstar lausar til 
umsóknar eftirtaldar 
stöður við kennslu 

næsta skólaár.  

• Rennismíði með kunnátti í CNC tækni. 100%
• Iðnhönnun með möguleika á deildarstjórn 
 listnámsdeildar.  100%
• Aflvélavirkjun.  100%
• Málmsmíði.  100% 
• Grunndeild rafiðna.100% 
• Ljósmyndun.  50%   
                                                    
Umsóknarfrestur er til 25. maí 2013. 

Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en 
umsókn þarf að fylgja tilheyrandi fylgigögn s.s. ferilskrá 
og prófskírteini ásamt öðrum upplýsingum sem umsæk-
janda þykir skipta máli.  
Umsóknir skal senda til skólameistara á netfangið 
arsaell@idnskolinn.is 

Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2013.  Launakjör fara eftir 
gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.
Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu skólans 
www.idnskolinn.is. 
Frekari upplýsingar um störfin veitir skólameistari 
í síma 585 3600

Skólameistari
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur á sviði gagnagrunna Orkustofnun Reykjavík 201305/057
Sérfræðingur Byggðastofnun Sauðárkrókur 201305/056
Kennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201305/055
Kerfisstjóri Íbúðalánasjóður Reykjavík 201305/054
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Selfossi Selfoss 201305/053
Varðstjóri Lögreglustjórinn á Selfossi Selfoss 201305/052
Rekstrarstjóri Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201305/051
Doktorsnemi Háskóli Íslands, lyfjafræðideild Reykjavík 201305/050
Kennarar Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201305/049
Náms- og starfsráðgjafi Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201305/048
Starfsmaður í mötuneyti  Alþingi Reykjavík 201305/047
Vélvirki, bifvélavirki Vegagerðin Borgarnes 201305/046
Kennari við starfsbraut Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201305/045
Kennari í jarðfræði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201305/044
Kennari í stærðfræði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201305/043
Kennarar Iðnskólinn í Hafnarfirði Hafnarfjörður 201305/042
Stuðningsfulltrúi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201305/041
Fagstjóri hjúkrunar Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201305/040
Sumarstarfsmaður Atvinnuvega- og nýsköpunarr. Reykjavík 201305/039
Kennarar Framhaldssk. í Vestmannaeyjum Vestmannaey. 201305/038
Kennarar Fjölbrautaskóli Surðurlands Selfoss 201305/037
Umsjónarmaður Háskólinn á Akureyri Akureyri 201305/036
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð ferðamála Akureyri 201305/035
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn í Reykjavík Reykjavík 201305/034
Hjúkrunarfræðingur LSH, skurðlækningadeild 12G Reykjavík 201305/033
Deildarlæknar í starfsnámi LSH, bráðasvið Reykjavík 201305/032
Sérfræðilæknar LSH, bráðasvið Reykjavík 201305/030
Ljósmyndari LSH, vísindadeild Reykjavík 201305/030
Heilbrigðisritari, skrifstofumaður LSH, krabbameinslækningadeild Reykjavík 201305/029
Hjúkrunarfræðingur í útskriftarteymi LSH, flæðisdeild Reykjavík 201305/028
Lífeindafræðingur LSH, vefjarannsóknir Reykjavík 201305/027
Starfsmaður á rannsóknarstofu LSH, vefjarannsóknir Reykjavík 201305/026
Heilbrigðisritari LSH, göngud. barna- og ungl.geðd. Reykjavík 201305/025
Lögfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarr. Reykjavík 201305/024
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201305/023

Starf við umönnun fatlaðs barns í sumar 
laust til umsóknar.

Í boði er að fæði og húsnæði fylgi starfinu.

Nánari upplýsingar veita 
Eysteinn Jónsson og Rakel Þorsteinsdóttir
Sími: 822-5966 · Netfang:  thorsteinsdottir@simnet.is

Save the Children á Íslandi

Eldheitt  
hugsjónafólk 
óskast!_
Við viljum ráða þrjá harðduglega aðstoðar-
veitingastjóra; tvo á Suðurlandsbraut í 100% 
vaktavinnu og einn á Laugaveg í 72% kvöld-  
og helgarvinnu. 

Ef þú hefur gaman af fólki og góðum mat,  
ert eldri en 26 ára og vilt vinna hjá traustu 
fyrirtæki með einstakan starfsanda, 
hikaðu þá ekki við að sækja um. 

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is — umsokn@foodco.is
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Selfossveitur bs - ÚTBOÐ
Selfossveitur bs. óska eftir tilboðum í : 

Borun vinnsluholu ÓS-3 í Ósabotnum

Verklok eru 15 október 2013.

Verkið felur í sér borun á vinnsluholu að Ósabotnum í landi 
Stóra-Ármóts í Flóahreppi. Nýja holan skal verða 1700–2000 
m djúp og hún á að vera fóðruð niður á 30 m dýpi með ~16” 
víðri fóðringu og síðan með ~14” víðri vinnslu¬fóðringu 
niður á um 470 m dýpi. Báðar þessar fóðringar verða steypt- 
ar fastar. Opni hluti holunnar verður með götuðum 10¾” 
leiðara frá um 470 m dýpi niður í 550 m vegna hrun¬gjarnra 
jarðlaga sem líklegt er talið að þar séu. Þar fyrir neðan 
er gert ráð fyrir ófóðraðri holu. Opni hluti holunnar neðan 
leiðara verður boraður með 9 7/8” krónu en holuvídd má vera 
minni neðan við 1500 m. 

Verkið innfelur einnig gerð borplans og aðkomuvegar.  
Einnig skal gera grjótvörn utan á veginn og planið ásamt því 
að grjótverja núverandi borholuplan.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
þriðjudeginum 14. maí 2013.  Þeir sem hyggjast gera tilboð 
í verkið skulu hafa samband við skrifstofu Selfossveitna í 
síma 480 1500, eða með tölvupósti í netfangið elinborg@
arborg.is gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá 
í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboð skulu hafa borist til Selfossveitna bs., Austurvegi 67, 
800 Selfoss þann 31. maí 2013 fyrir kl. 11:00 en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Selfossveitur bs.

Störf í grunnskólum Reykjavíkurborgar

Skóla- og frístundasvið

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Umsjónarkennari 1. bekkjar, 100% staða
• Umsjónarkennari 4. bekkjar, 100% staða
• Sérhæfður stuðningsfulltrúi, 80-100% staða
• Skólaliði, 100% staða

Ártúnsskóli, Árkvörn 6, sími 567 3500
• Smíðakennari, 50% staða
• Heimilisfræðikennari, 50% staða

Breiðagerðisskóli, v/Breiðagerði, sími 411 7300
• Tónmenntakennari, 70-100% staða
• Textílkennari, 100% staða

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Kennari á starfstöð að Stuðlum, 100% staða
• Deildastjóri ráðgjafasviðs, 100% staða

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Sérkennari, 100% staða
• Ráðgjafi í fardeild, 78% staða

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Heimilisfræðikennari, 50% staða
• Yfirmaður skólamötuneytis, 100% tímabundið starf

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 411 7550
• Kennari á yngsta stigi, 100% staða
• Kennari á miðstigi, 100% staða
• Sérkennari, 100% staða
• Yfirmaður skólamötuneytis, 100% staða

Kelduskóli, v/Hamravík, sími 411 7800
• Umsjónarkennari á yngsta stigi, 100% staða
• Umsjónarkennari á miðstig, 100% staða
• Umsjónarkennari á unglingastigi, 80-100% staða
• Tónmennta og leiklistarkennari, 100% staða
• Þroskaþjálfi, 100% staða

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Stuðningsfulltrúi, 50-60% staða

Melaskóli, Hagamel 1, sími 5357300
• Umsjónarkennari á yngsta stigi 100% staða

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
• Umsjónarkennari í 1.bekk, 75-100% tímabundið næsta skólaár
• Skólaritari, 100% staða
• Skólaliði, 100% staða

Sæmundarskóli,Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Þroskaþjálfi, 100% staða 

Vogaskóli, v/Skeiðarvog, sími 411 7373
• Tónlistarkennari, 50% staða
• Þroskaþjálfi í einhverfudeild, 100% staða

Vættaskóli, Vættaborgum og Vallengi, sími 411 7750
• Umsjónarkennari á miðstigi, 100% staða
• Kennari í samfélagsfræði á unglingastigi, 100% staða
•Heimilisfræðikennari, 100% staða
•Sérkennari, 100% staða

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Sérkennari, 100% staða
 

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

Grunnskólar Reykjavíkur heyra undir skóla- og frístundasvið og undir það heyrir einnig rekstur leikskóla og frístunda- 
miðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsflokka  Reykjavíkur, skólasafnamiðstöð og skólahljómsveitir. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á  heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

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.:

sími: 511 1144
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Vesturbæjarlaug - lagnakjallari og heitur pottur,   
 útboð nr. 13025.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Haustpróf í  
verðbréfaviðskiptum 2013

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir haustprófum í 
verðbréfaviðskiptum sem hér segir: 

Próf úr I. hluta
19. ágúst 2013 Íslensk réttarskipun og Evrópuréttur, 

Ábyrgðir, Ágrip úr réttarfari.
20. ágúst 2013 Viðfangsefni úr fjármunarétti, Félaga-

réttur.
21. ágúst 2013 Viðskiptabréfareglur, Veðréttindi, 

Þinglýsingar 
Próf úr II. hluta 
22. ágúst 2013 Grunnatriði í fjármálafræðum.
23. ágúst 2013 Þjóðhagfræði.
26. ágúst 2013 Greining ársreikninga.

Próf úr III. hluta 
27. ágúst 2013 Lög og reglur um fjármagnsmarkaðinn.
28. ágúst 2013 Markaðsviðskipti og viðskiptahættir.
29. ágúst 2013 Helstu tegundir verðbréfa og gjaldeyrir: 

Hlutabréf, Skuldabréf, Afleiður og gjald-
eyrir.

30. ágúst 2013 Fjárfestingarferli: Samval verðbréfa og 
sjóðastýring, Ráðgjöf og skattamál.

Próftími er 4 klukkustundir og tímasetning hvers prófs er 
16:00-20:00.

Prófsefni greinir í prófsefnislýsingu prófnefndar verð-
bréfaviðskipta. Í henni er jafnframt útlistað hvaða hjálpar-
gögn eru leyfileg í einstaka prófum. Prófsefnislýsinguna 
má nálgast á vefsvæði prófnefndar verðbréfaviðskipta á 
heimasíðu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis:

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/raduneyti/nefndir/
vidskipti/nr/6461

Um prófin fer samkvæmt reglugerð nr. 633/2003 um próf í 
verðbréfaviðskiptum.  -

Haustprófin verða haldin í húsakynnum á vegum Há-
skólans í Reykjavík, framkvæmdaraðila verðbréfavið-
skiptaprófs veturinn 2012-2013. Ef skráðir próftakar ná 
lágmarksfjölda, 10 manns, en eru færri en 50 munu prófin 
fara fram í tölvuveri.

Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum og 
hálfum tölum frá 0 til 10.  Til þess að standast verðbréfa-
viðskiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðal-
einkunn úr þeim prófum sem hann hefur þreytt.  Próftaki 
telst ekki hafa staðist einstök próf hljóti hann lægri 
einkunn en 5,0.

Skráning í haustprófin fer fram á vefsíðu Opna háskólans 
í HR http://www.opnihaskolinn.is/fagmennt/lengri-nam-
skeid/nam-til-profs-i-verdbrefavidskiptum/

Skráningu í haustpróf lýkur 28. júní 2013. Greiðsla próf-
gjalds verður að hafa farið fram þann 5. júlí 2013.

Prófgjald vegna haustprófa er kr. 16.500 fyrir hvert próf. 
Vakin er athygli á að haustpróf verður ekki haldið nema 
að a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í viðkomandi próf, sbr. 
2. gr. reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfavið-
skiptum. Tilkynning um þau haustpróf sem verða haldin, 
verða send út til skráðra próftaka 29. júní 2013.

Greiðsluseðlar verða eingöngu sendir út vegna prófa sem 
verða haldin. Ekki er hægt að skrá sig úr prófi eftir 29. júní 
2013 og greiðsluseðlar eru ekki felldir niður.

Reykjavík, 11. maí 2013.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Ábyrgð byggingastjóra

Þetta námskeið er nauðsynlegt fyrir alla þá sem ætla sér að starfa sem byggingarstjórar og stýra 
byggingaframkvæmdum í samræmi við samþykktir, lög og reglur.  Markmið þess er að upplýsa þá um ábyrgð 
sína og skyldur sem byggingarstjórar. Fjallað er um  byggingarleyfi og önnur samskipti sem byggingarstjóri þarf 
að eiga við byggingaryfirvöld. Farið yfir hlutverk byggingarstjóra við verkframkvæmdir og meðhöndlun 
uppdrátta, lög, reglugerðir, tryggingar og tryggingaslit. Kynnt gildi og framkvæmd úttekta, s.s. áfanga-, fokheldis, 
stöðu- og lokaúttektir.

Á námskeiðinu er kynnt og afhent Byggingarstjóramappa, en  hún er vísir að gæðakerfi fyrir byggingarstjóra.  
Í nýjum mannvirkjalögum er gert ráð fyrir því að byggingarstjórar hafi gæðakerfi vegna starfa sinna.  
Námskeiðið er haldið í samvinnu við Mannvirkjastofnun. 

Þetta er jafnframt síðasta námskeiðið um ábyrgð byggingastjóra á vorönn 2013.

Námsmat: 100% mæting.

Kennari: Magnús Sædal byggingafulltrúi og  
 Gunnar Pétursson lögfræðingur.

Staðsetning:  Skúlatún 2, Reykjavík.

Tími: Laugardagur 25. maí kl. 9.00 - 17.00.

Lengd: 12 kennslustundir.

Fullt verð: 45.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 7.000 kr.

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
Sími 590 6400 - Fax  590 6401
idan@idan.is - www.idan.is

Gerir þú þér grein fyrir ábyrgðinni?

Skráning á www.idan.is
og í síma 590 6400.

Námskeið fyrir byggingamenn 25. maí í Reykjavík

Skráning á idan.is

The British Embassy is offering Chevening Academic 
Scholarships for the academic year 2013/2014.
Chevening Scholarships help outstanding individuals 
worldwide study at leading UK academic institutions.The 
scholarships will fund part of tuition fees for postgradu-
ate courses lasting a minimum of one year. 
For the academic year 2013/2014 applications are par-
ticularly welcomed in the following areas of study, but 
students in other disciplines may apply as well:   
Applied Sciences 
Climate Change 
International Affairs 
Sustainable Energy
To apply please complete the application form, down-
loadable from the Embassy’s homepage: https://www.
gov.uk/government/world-location-news/chevening-
scholarships-british-embassy-reykjavik - also accessible 
via the Embassy’s Facebook page: www.facebook.com/
UKinIceland. Applicants are kindly asked to send their 
completed application forms by email to  
info@britishembassy.is by 21 May 2013. 
Unfortunately the Embassy is unable to confirm receipt of 
applications. Those individuals that are sucessful in the 
sift stage will be notified by email and invited to attend an 
interview at the end of May.

Chevening  
Scholarships Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um kjötvörur   
 EES útboð nr. 12998.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um kaup á ritföngum og  
skrifstofuvörum,   
 EES útboð nr. 13037.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild
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 Bílar til sölu

Land Rover Defender, árg. 2000, 
ek. aðeins 147.000 km. Með nýrri 
toppgrind m. festingum f. kastara, 
snorkel, prófílbeisli að adtan og 
framan. Toppeintak. Ásett verð 
2.490.000. Uppl. 849 0672.

Subaru Legacy ‚98. Bsk, nýskoðaður, 
dráttarkrókur, ekinn 255þús. Ásett 
verð 250 þús. Uppl. í síma 847 4635.

MERCEDES BENZ A160
Skr. sept 2000, ekinn aðeins 110 þús, 
sjálfskiptur, ný smurður og yfirfarinn. 
Öruggur og góður bíll í flottu standi. 
Verð: 680 þús. Upplýsingar í síma: 
840 1745.

SUZUKI GRAND VITARA 2.0 
TIL SÖLU

SJÁLFSKIPTUR 4 cyl. Árgerð 2001. 
Ekinn 150 þús. Algjör gullmoli í topp 
standi. Verð 790 þús. Uppl. í s. 840 
4965.

FORD E250 - FYRRUM 
BJÖRGUNARSVEITARBÍLL 

4X4
Árg: 1991, E: 91.404 m. 36” breyttur. D 
70 aftan og 60 reverse að framan. Full 
innréttaður, vaskur, eldavél, ískápur, 
gasmiðstöð. Ryðlaust toppeintak. S: 
825-7651.

Til sölu Volvo S40. Sjálfsk, leður, 17‘‘ 
álf ofl. Einn eigandi, Verð 1650þús, 
Tilb. 1400þús. stgr. 8211407.

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

Nissan terrano diesel árg. 1999. Ekinn 
195 þús. 35” breyttur, nýskoðaður. 
Verð 650 þús. S:899 2097.

MAZDA 626 VERÐ 199.Þ
Til sölu Mazda 626 V6 árg. ‚96 ssk 4 
dyra ek. 199.þ skoðaður 14 í góðu 
lagi nýtt púst og ný dekk fæst á 199.þ 
uppl. í síma 896-5290.

Til sölu Bens CLK 230 ekinn 149þús. 
árg ‚00. 17” AMG felgur sumar og 
vetradekk. Verð 1390þús. Góður 
staðgreiðslu afsláttur. Simi: 6965798.

Toyota Aygo árg 2006, beinskiptur, 
ekinn 79000. Nýskoðaður, mjög 
snyrtilegur bíll. Verð 950 þús. S:899 
2097.

KIA SORENTO 2006
Til sölu Kia Sorento 2006, ekinn 155 
þúsund, diesl, sjálfskiptur, dráttarkúla, 
rafdrifnar rúður, samlæsingar. Verð 
2.050.000. Upplýsingar í síma 825 
1212.

VW Bora árg.2002 1.6v beinsk.ek. 
128þ.km, nýyfirfarinn, sparneytinn og 
gott eintak, verð 750þús. s:8430778.

Til sölu Bmw 330i 2002. Ek. 143þ. 
ssk, 232 hö. Dökkblár. Gullmoli. S.869 
3033.

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
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 0-250 þús.

Kia Clarus GLX st, Til sölu árg.‘03 
nýsk. 14 gorr eintak. Samlæsingar og 
dráttakúla. Uppl. 6626008.

 250-499 þús.

2002 SPARIBAUKUR 280 
ÞÚS.

Daewoo Matiz árgerð 2002 ek. 120 
þús, skoaðaður 14, beinskiptur, 5 dyra, 
eyðir mjög litlu ásett verð 450 þús. 
TILBOÐ 280 ÞÚS. s.841 8955.

Skoda Fabia hvítur árg. 2001 ek. 118 
þús. sk.‘14. Verð 390 þús. Sími 692-
7847.

Yaris ‚01, ek. 210þús., 1000CC vél, 
skoðaður, 2dyra, dömubíll. V. 320þús. 
696 9555.

 2 milljónir +

GÓÐ KAUP 2012”
VW JETTA HIGHLINE Ssk, Nýskráður 
25.09.2012 ekinn AÐEINS 9.600 km, 
Einn eigandi (ekki bílaleiga) bílinn er 
rétt rúmlega 7 mánaða og lítur út eins 
og nýr, fæst á frábæru TILBOÐVERÐI 
aðeins 3.380 þús staðgreitt sem er 
rúmlega 15% afsláttur frá nývirði 
en nýr svona bíll kostar 3.980 
þús. Möguleika á allt að 90% láni. 
Upplýsingar í síma 693-0053.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

KAUPI BILAÐA BÍLA
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á 
ca. 30 - 300 þús. S. 896 6744.

Óska eftir bíl sem þarfnast viðgerðar. 
Allt kemur til greina. Ekki eldra en 98 
módel. Sími 893 5517.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Vel með farinn glæsilegur húsbíll 
af gerðinni Chausson Alegro 83, 
nýskráður 2007, Renaultvél 2500 
145 hestöfl 6 gíra, ekinn ca 23000 
km. Margir aukahutir fylgja með 
t.d.: sólarsella, gasofn, sjónvarp, 
bakkmyndavél, útvarp m/cd spilara, 
útistólar, borð, útiteppi og fl. 
Upplýsingar í síma 892-8520 og 587-
2480 Tryggvi Þórhallsson

EINN MEÐ ÖLLU
Þessi glæsilega græja til sölu Ford 
F 350 King Ranch með loftpúðum 
árgerð 2008 ekinn 50. Þ. km. Ásamt 
camper Travel Lite 900 SL árgerð 2012 
með útdraganlegri hlið 2 markísum 
og öllum þeim flottasta búnaði sem 
í boði er. Verð 10 millj. Uppl. í s. 
6601305.

 Vörubílar

Renault 18 260. árg. ‚99. Öll skipti 
möguleg. 8 metra kassi og lyfta. Uppl. 
í s. 898 9006.

 Mótorhjól

YAMAHA VSTAR 650
Árg.2005 Ekið 11.000 mílur. Alveg 
standard og vel með farið. Verð 
750þús Engin skipti. Uppl. í S. 
6602304.

Kawasaki 65 cc, árg. 2008, mjög lítið 
notað. verð 320 þús. Uppl. í s. 822 
1845.

Til sölu Kawasaki 1600 VN. Árg. ‚06. 
Ek. ca 19 þús. Sk ‚14. Mikið breytt. 
Verð 1.390 þús. Uppl. í s. 869 8515.

Til sölu Honda Shadow 750, Spirit árg. 
2007. Ek. innan við 2500 km. Verð kr. 
850 þ. Uppl. í s. 824 0440.

Til sölu glæsileg og vel með farin 
Honda VTX 1800C árgerð 2003. Vel 
krómbætt, skráð á götuna 2008. Ekinn 
aðeins 13.000 mílur. Verð: 1.250.000 
kr. Nánari uppl. í síma: 862 6294.

Suzuki Bouiliward 800 árg. 2004. 
Hjólið er keyrt 5.100 mílur og 
í toppstandi. Með orginal leður 
Bouilvard töskum og plastgleri. 
Frábært og algjörlega ósliðtið hjól sem 
lítur út eins og nýtt. Besta hjólið fyrir 
minna vana, lágur þyngdarpúnktur og 
liggur vel í beyjum. Verð kr. 750.000. 
Uppl. í s. 892 7520.

Til sölu SUZUKI INTRUDER VS 800 
árg. 2003 sem nýtt í topp standi 
frábært konu hjól og hentar vel 
byrjendum. E aðeins 4þm Verð 
790þús. Uppl. 892 7858.

Til sölu Gas Gas 450 FSE árg. 2005. 
Lítið notað og einungis keyrt 4.300 
km. Vel með farið með nýjum 
límmiðum og upphækkuðu stýri. Verð 
450 þús. Upplýsingar í síma 820 6571.

til sölu

Vélasalan ·  Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík 
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

ESR-140Mkll 800W 180, 200 eða 220 KHz

Vegna hagstæðra samninga við framleiðanda 
getum við boðið Koden sónar á hagstæðu verði. 

„Leitið tilboða hjá sölumönnum”

sterkir saman

ÚRVALS
GÆÐABÍLAR
HJÁ HEKLU
Opið í dag: 12-16

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

MM Pajero 3,2 GLS 
33”. Árgerð 2006, dísil
Ekinn 99.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.090.000,-
Tilboð:3.790.000,-

Toyota Land Cruiser 
120 GX. Árgerð 2006, dísil
Ekinn 143.000 km, beinsk.
Ásett verð: 3.890.000,-
Tilboð: 3.590.000,-

Nissan Pathf. 2500SE. 
Árgerð 2007, dísil.
Ekinn 85.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.390.000,-
Tilboð:3.630.000,-

MM Pajero Instyle 
3.8. Árgerð 2007, bensín
Ekinn 104.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.990.000,-
Tilboð:3.690.000,-

VW Jetta Comfortline 
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 76.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.290.000,-
Tilboð: 1.890.000,-
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