
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. nóvember nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is

Ferilskrám skal skilað inn á ensku 
sem og kynningarbréfum séu þau 
látin fylgja með.

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

Brammer óskar eftir að ráða öfluggaann ssttarffsmann á mannauðssvviiðð. VViðkomandi veitiiirr stjórnenndum 
ráðgjöf og stuðning í þeim vveerkefnum sem snúa að mannauuððsmálum, s.s. ráðninguuuuum, þjálfuun,
frammistöðumati og öððrruumm samskiptum við starfsmenn. LLLeitað er að aðila sem býrrrrr yyyyyfir metnaði, 
áræðni og á auðveltt mmeð að byggja upp góð samskipti tilll  aaðððð nnnnnnnáááááááá  áááááárangri í starfi. Viðkommmmmaaaaannnnndi þarf 
að búa yfir góðrri eenskukuunnáttu þar sem starfsumhverfi errr aððð mmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeesssssssssstu á ensku. 

Mennntuuuutunanannn r- og hæææææfnfnfnfnf isiiii kröfur
• ReReR ynynslslaaaaa áá sviði maaaaannnnnnnn auðsssssmála til a.m.k. 5 ááárááraa
• HaHaldldgógóðð þeþeþeeþ kkkkkkkkkkinininininiingg áá tækjkjkjjjumummumum mam nnauðsstjórnnnunuunu arar,
   ststefnum og aðferðaffræræræræræððiðð

• Háskólamennttunun ááááá ssssvs iði mamammmm nnnauuuuðsmálaaaa
• MjM ög gógóðð ísíslensskkkkuk - og enennennnnssksss ukukkkkunununununnnánnnn tta ííí ræðu og riti
• Góðð almenn tölvuuuku unnááááááttttttttttta
• NáNákvæm og skipulööögöö ððððð vivivivivv nnnnnnnnnnubbubububbröröröröröööögð
• Metnaður, jákvæðniiii oog gógógógógóðiiiiirrrr sasss msmmsmsmskkikikk ptptptptahahahahahaa æfæfæfæfæfæ iliilili eikar

StStStStStarfssssssvviððððð
• RáRáRáRáRáðgðgðgðgðgðgððggðgðgðgðgðgjöjj f og ststs uuðningur til stjórnenda, m.a. vegngngg a ráráráðnðnninningagg ,

þjálálálálálálálálálá fufufufufufufufufufunananannannananaar oggg sstsss arfsþróunar
• Stuðuðuðuðuðððððnnnninnnnn ngggggurrrrr vvivvv ð starfsmenn, s.s. vegngg a nýlilil ðaðaðaðað mómómómm ttökkkku,u,u,uu, þjþjþjþjþjáláálfufuuufunanaan rr

og sttttstttstararrararfsfsfsfsfsþróunar
• Umsjsjóón með launa- og kjaramálum starfsmamamamannnnnnnnnna
• Veraa tengiliður milli starfsmanna og stjórnenenenndadadadad fyfyfyfyfyrirtækækækækkækisisisissinini ss

Brammer Group er leiðandi fyrirtæki í Evrópu sem dreifingaraðili á iðnaðar-
rekstrarvöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæðavörur og
sveigjanlega þjónustu. Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að
þakka góðu starfsfólki.

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði.
Brammer sér um innkaup og lagerhald, ásamt tæknilegri ráðgjöf fyrir Alcoa
Fjarðaál og veitir 24 tíma þjónustu allt árið um kring. Einnig starfrækir Brammer
verslun í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík. Brammer er ört stækkandi fyrirtæki
á Íslandi með um 40 starfsmenn.

Forstjóri Skipta
Innan Samtaka iðnaðarins eru rúmlega 
1400 fyrirtæki og félög sjálfstæðra 
atvinnurekenda. Samtök iðnaðarins eru 
stærstu og öflugustu hagsmunasamtök 
atvinnurekenda í landinu.

Samtök iðnaðarins vinna að hagsmunum 
iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu 
samráði við fyrirtækin sjálf. Byggt er á 
markvissri stefnumótunarvinnu fjölmargra 
starfsgreinahópa og félaga. Þjónusta við 
félagsmenn er annars vegar við einstök 
fyrirtæki og starfsgreinahópa en hins 
vegar þverfagleg, s.s.  í gæðamálum, 
menntamálum og markaðs- og 
kynningarmálum.

Nánari upplýsingar um samtökin má finna 
á heimasíðu þeirra www.si.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í 
síma 511 1225.  Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starf þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Framkvæmdastjóri

Stjórn Samtaka iðnaðarins óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra 

SI hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um. Um framtíðarstarf er að ræða.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.



Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá
Þraut ehf – miðstöðvar vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

 
Þraut er ungt og framsækið fyrirtæki sem starfar sam-
kvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands og sinnir 
greiningu, mati og meðferð sjúklinga með vefjagigt.   
Starf hjúkrunarfræðings verður bæði fjölbreytt og gefandi 
og mun veita góða möguleika á framþróun í starfi. Meðal 
verkefna er þátttaka og umsjón með endurhæfingarnám-
skeiðum, halda utan um gagnasöfnun, og vera tengiliður 
við aðra þjónustuaðila velferðarkerfisins. Þá er gert ráð 
fyrir þátttöku í vísindarannsóknum á vegum Þrautar.
Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun og/eða starfs-
reynslu í verkefnastjórnun.  Í fyrstu er miðað við 50% 
starfshlutfall í dagvinnu en stefnt að 80 – 100 % starfshlut-
falli.
Umsóknir sendist fyrir 15. nóvember  á Þraut ehf – miðstöð 
vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

Höfðabakka 9. 110 Reykjavík 
Ármúla 30  |   108 Reyk jav í k   |   S ími 560 1600  |   w w w.borgun . i s
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Þjónusturáðgjafi
Við leitum að jákvæðum og duglegum þjónusturáðgjafa 
til starfa í þjónustuveri Borgunar. 

Hæfniskröfur 

 Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni 
 Reynsla af sambærilegu starfi
 Háskólapróf er kostur
 Mjög góð almenn tölvukunnátta 
 Góð enskukunnátta
 Ábyrgð og áreiðanleiki 
 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi

Helstu verkefni

 Svörun fyrirspurna í síma og á tölvupósti 
 Þjónusta og ráðgjöf við fyrirtæki og útgefendur 
 Almenn samskipti og úrlausn mála fyrir viðskiptavini 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 560 1561. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.borgun.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember nk.

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: 
Halldóra Jónsdóttir  
halldoraj@skipti.is

Umsóknir óskast fylltar út 
á www.skipti.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. nóvember nk. 

Skipti leita að matreiðslumanni í fullt starf 
Starfið felur í sér ábyrgð á eldamennsku í mötuneyti starfsmanna en unnið er á virkum dögum 
frá kl. 7-15. Við erum að leita að kröftugum og jákvæðum matreiðslusnillingi sem getur töfrað 
fram ljúffengan og hollan hádegismat handa starfsfólki okkar.

Ert þú með  
bragðlaukana í lagi?

Menntun og reynsla:
Sveinspróf í matreiðslu
Reynsla af starfi við matreiðslu skilyrði
Reynsla af starfi í mötuneyti er æskileg

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

Viðkomandi er staðgengill yfirmatreiðslumanns í fjarveru hans.
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf · Fiskislóð 81 · 101 Reykjavík · Sími: 561 5900 · Fax: 561 5909 · hhr@hhr.is · www.hhr.is

Hæfniskröfur

Verkstjóri á verkstæði
Starfssvið

· Umsjón með verkstæði

· Viðgerðir á gámum, vögnum, vélum, 
  lyfturum og vörubílum
· Aðstoð við sölu og innkaup
· Önnur tilfallandi verkefni

· Sveinspróf í vélvirkjun eða sambærileg menntun
· Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
· Góð enskukunnátta bæði í tali og riti
· Skipulags- og leiðtogahæfileikar
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Stólpi Gámar  ehf. auglýsir starf verkstjóra laust til umsóknar. Verkstjóri sinnir m.a. daglegri umsjón verkstæðis, 
viðgerðum og aðstoðar við sölu og innkaup. Vinnutími er frá kl. 07:00 til kl. 15:00/17:00 alla virka daga.

Meginstarfsemi Stólpa Gáma er á tveimur 
sviðum, annars vegar gámaviðgerðir og hins 
vegar sala og leiga á gámum og gámahúsum. 
Um rótgróið fyrirtæki er að ræða  og þar 
stafa að jafnaði um 15 manns.
Hér á ferð er gott tækifæri fyrir metnaðar- 
fullan einstakling til að komast að hjá 
framsæknu fyrirtæki.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

y i.

Pizzubakari - fullt
 starf

Vaktstjóri í eldhús - f
ullt starf

A DALVEGINN

Okkur vantar      og 

frábært starfsfólk 

í eftirfarandi störf:

NYTT

Hæfniskröfur: 25 ára eða 
eldri, með metnað og hæf

ni til að 

vinna undir álagi. Annað
hvort mjög góð ensku og/

eða íslensku-

kunnátta. Reynsla í eldh
úsi æskileg og mjög góð 

samskiptahæfni. 

Æskilegt er að umsækjand
i hafi unnið sem vaktstj

óri áður. 

Hæfniskröfur: 19 ára 
eða eldri, með metna

ð og hæfni til 

að vinna undir álagi
. Annaðhvort mjög gó

ð ensku og/eða 

íslensku kunnátta. 

Vaktstjóri í eldhús - f
ullt starf I  BAEJARHRAUNID

Umsóknareyðublöð er 
að finna á 

  umsokn.foodco.isNánari upplýsingar 
veitir Herwig

atvinna@foodco.is

IN ENGLISH:
Saffran is looking for great people! F.ex.:Floor Managers in the kitchen (full-time)  

We also need a:
pizza-baker (full-time).

To apply you need to be: at least 25 years old, proficient in English, have excellent comm-unication skills, handle pressure well and have kitchen experience (ex-perience as floor manager is preferred). 
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HÆFNISKRÖFUR
• Umsækjandi þarf að vera í BS/BA eða meistaranámi í grein sem tengist störfum Íslandsstofu 
 á sviði ferðaþjónustu og skapandi greina

• Reynsla af fjölmiðlum, almannatengslum eða alþjóðlegri markaðssetningu æskileg

• Góð kunnátta í ensku og íslensku. Önnur tungumálakunnátta æskileg

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Góð þekking á Íslandi

• Fyrirtaks námsferill og einkunnir

Sundagarðar 2  Sími 511 4000 www.islandsstofa.is

Nánari upplýsingar veitir Líney Arnórsdóttir, verkefnisstjóri 

liney@islandsstofa.is, og Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðumaður, 

ferðaþjónustu og skapandi greina, inga@islandsstofa.is

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 
janúar og fram í júní 2013. Umsóknum skal skila inn rafrænt á 
islandsstofa@islandsstofa.is fyrir 12. nóvember 2013.

Framkvæmdastjóri  
Knattspyrnufélagsins Þróttar
Knattspyrnufélagið Þróttur óskar eftir að ráða öflugan  
framkvæmdastjóra til að annast daglegan rekstur félagsins.

Upplýsingar veitir Sigurlaugur Ingólfsson, formaður Þróttar, sími: 869 2579 – netfang: starf@trottur.is 
Umsókn auk ferlisskrár skal skilað á netfangið starf@trottur.is eigi síðar en 31. október 2013.

Starfsvið:
• Daglegur rekstur Þróttar
• Fjármála- og starfsmannastjórnun
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Samningagerð og samskipti við samstarfsaðila
• Undirbúningur og framkvæmd fjáraflana og viðburða
• Samskipti við félagsmenn, iðkendur og foreldra
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af rekstri, t.d. íþróttafélags
• Góðir skipulags- og stjórnunar-hæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af félagsstörfum æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til að vinna með öðrum
• Drifkraftur og frumkvæði Lýsi hf. leitar að starfs-

manni í framleiðsludeild

www.lysi.is

Vélgæsla í verksmiðju
Um er að ræða starf í nýrri og tæknilegri verksmiðju 
okkar að Fiskislóð í Reykjavík þar sem starfsaðstaða er 
öll til fyrirmyndar og mikil áhersla er lögð á hreinlæti 
og gæði. Unnið er á 8 tíma vöktum í 3ja manna vakta-
teymi. Starfið er fjölbreytt og krefst áhuga stafsmanns 

til að tileinka sér nýja hluti. 

Starfssvið:
• Stýring og eftirlit með framleiðslubúnaði
• Eftirlit með framleiðsluafurðum
• Gæðaskráningar
• Þátttaka í viðhaldsverkefnum
• Þrif á tækjum og húsnæði

Lýsi hf. er ört vaxandi fyrirtæki sem býður uppá 
jákvætt og skemmtilegt starfsumhverfi. Fyrirtækið 
framleiðir heilsuvörur úr sjávarafurðum og flytur til yfir 
70 landa. Starfsemin byggir á samhentu og jákvæðu 
starfsfólki sem hefur gæði og þjónustu að leiðarljósi. 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimsíðu 
Lýsis hf.  www.lysi.is/starfsumsokn  eða senda inn 
umsókn með tölvupósti á gurry@lysi.is

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar hjá Snorra eða 
Eiríki í síma 5258100. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2013.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Jákvæðni og sveigjanleiki



Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Staða ritara á Skólaskrifstofu er laus til umsóknar. Um 

er að ræða 100% starf og umsækjandi þarf helst að geta 
hafið störf  sem fyrst og eigi síðar en um næstu áramót.

 
Helstu verkefni ritara
• Undirbúningur funda og ritun fundargerða fræðsluráðs
• Skráning og varðveisla trúnaðargagna
• Afgreiðsla og símsvörun
• Öll almenn skrifstofustörf
 
Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun              
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
• Góð framkoma og jákvæðni
• Metnaður og áhugi á nýjungum
• Gott vald á íslensku máli
• Reglusemi og vandvirkni
 
Allar upplýsingar veitir Ingibjörg Einarsdóttir, skrifstofustjóri 
í síma 585 5500.  Umsóknarfrestur er til og með  7. nóvember 
2013.
 
Umsóknum skal skilað á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar,  
Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður eða á netfang  
ingibje@hafnarfjordur.is
 
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Yfirþroskaþjálfi
Óskað er eftir yfirþroskaþjálfa til starfa á heimili við   
Kópavogsbraut. Um er að ræða 100% starf, að hluta til í  
vaktavinnu. Staðan er laus frá 1. nóvember 2013 eða 
eftir nánara samkomulagi. Umsóknir þurfa að berast fyrir 
31.október.
Yfirþroskaþjálfi ber ábyrgð á og skipuleggur faglegt starf 
ásamt forstöðumanni. Hann gætir hagsmuna íbúa innan og 
utan heimilis, aðstoðar íbúa í daglegu lífi og sinnir stuðningi 
við þá samkvæmt óskum og þörfum þeirra hverju sinni. Hann 
hefur að leiðarljósi í starfi sínu siðareglur þroskaþjálfa, 
stefnu og góða starfshætti félagsins og veitir starfsmönnum 
faglega ráðgjöf og fræðslu. Umsækjandi þarf að hafa góða 
samskipta- og samstarfshæfni og geti tekið virkan þátt í innra 
starfi félagsins, eftir því sem við á hverju sinni. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Áss styrktarfélags 
í síma 4140500 á virkum dögum milli kl. 09.00 og 15.00.  
Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á  
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is, einnig má skila 
umsóknum á netfangið erna@styrktarfelag.is  

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum  
Áss styrktarfélags og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá
Þraut ehf – miðstöðvar vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

 
Þraut er ungt og framsækið fyrirtæki sem starfar sam-
kvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands og sinnir 
greiningu, mati og meðferð sjúklinga með vefjagigt.   
Starf hjúkrunarfræðings verður bæði fjölbreytt og gefandi 
og mun veita góða möguleika á framþróun í starfi. Meðal 
verkefna er þátttaka og umsjón með endurhæfingarnám-
skeiðum, halda utan um gagnasöfnun, og vera tengiliður 
við aðra þjónustuaðila velferðarkerfisins. Þá er gert ráð 
fyrir þátttöku í vísindarannsóknum á vegum Þrautar.
Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun og/eða starfs-
reynslu í verkefnastjórnun.  Í fyrstu er miðað við 50% 
starfshlutfall í dagvinnu en stefnt að 80 – 100 % starfshlut-
falli.
Umsóknir sendist fyrir 15. nóvember  á Þraut ehf – miðstöð 
vefjagigtar og tengdra sjúkdóma

Höfðabakka 9. 110 Reykjavík 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Aðstoðarleikskólastjóri á leikskólann
Austurkór

· Deildarstjórar á leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Leikskólakennari á leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari á leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari með stuðning á leikskólann
Sólhvörf 

· Matráður á leikskólann Austurkór

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Kópavogsbæjar

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

Sölumaður óskast á rótgróna 
fasteignasölu

Traust og rótgróin fasteignasala óskar eftir sölumanni til 
starfa. Þóknun er afkastatengd en söluskráin bíður upp á 

mikla möguleika fyrir duglegan starfsmann.  
Umsóknir sendast á box@frett.is merkt  

,,Fasteignasala-1805“

Við Hraunvallaskóla í Hafnarfirði 
eru lausar eftirtaldar stöður:

Þroskaþjálfi

Starfið felst í stuðningi við nemanda á yngsta stigi.
Nauðsynlegt að umsækjandi hafi áhuga og helst 
reynslu afnotkun ákv. spjaldtölva í kennslu.  

Stuðningsfulltrúi
 
Allar upplýsingar um störfin veita Lars Jóhann 
Imsland, skólastjóri og Ásta Björk Björnsdóttir,  
deildarstjóri í síma 590-2800. 
 
Umsóknir berist til skólastjóra á netfangið  
lars@hraunvallaskoli.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2013.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um störfin. 

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður



HELSTU VERKEFNI ERU:

HÆFNISKRÖFUR:

 ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST SÆKI 
UM Á NOATUN.IS

NÓATÚN ÓSKAR EFTIR 
MATRÁÐI Í NÓATÚN Í 
GRAFARHOLTI

Vinnutími er 8-16 virka daga.

www.kronan.is
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Vaktstjóri

Sótt er um störfin á: www.kronan.is

– óskar eftir þér!
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Ferðaskrifstofa Harðar Erlingssonar – Naturreisen leitar að starfsmanni til starfa í teymi 
sem annast skipulagningu ferða, sölu og samskipti við innlenda og erlenda viðskiptavini.

S TA R F S S V I Ð H Æ F N I S K R Ö F U R

Ferðaskrifstofa Harðar Erlingssonar – Naturreisen

Umsóknir berist á tölvutæku formi á erna@naturreisen.is. Umsóknarfrestur er til 10. nóvember 2013.

Starfsmaður á ferðaskrifstofu

Gæði – virðing – sveigjanleiki – samvinna Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is



| ATVINNA | 

Íslensk ættleiðing auglýsir starf  
sálfræðings/ráðgjafa í miðstöð félagsins

Íslensk ættleiðing vinnur að stofnun ráðgjafamiðstöðvar  
um alþjóðlegar ættleiðingar. Félagið er eina ættleiðingar 
félagið á Íslandi og leggur metnað í faglegt  
starf með hagsmuni barna að leiðarljósi.

Íslensk ættleiðing leitar að ráðgjafa í fullt starf við  
miðstöðina. Ráðgjafinn bætist við metnaðarfullt teymi  
félagsins og þarf að vera með háskólapróf til starfsréttinda  
í sálfræði og reynslu af ráðgjöf.

Umsóknarfrestur er til 5.nóvember. 
Umsóknir skal senda til isadopt@isadopt.is 
 
Kristinn Ingvarsson framkvæmdastjóri veitir nánari 
 upplýsingar í síma 588 1480.

Verkefni miðstöðvarinnar verða meðal annars  
stuðningur og ráðgjöf við: 
•  umsækjendur um ættleiðingu
•  foreldra sem hafa ættleitt erlendis frá
•  börn sem hafa verið ættleidd
•  starfsfólk í heilbrigðis- og félagsþjónustu
•  starfsfólk leik- og grunnskóla
 
auk 
•  umsjónar með gerð eftirfylgniskýrslna
•  uppbyggingar barna- og unglingastarfs

Þekking - stuðningur - ráðgjöf

ÞEKKINGARMIÐSTÖÐ
SJÁLFSBJARGAR

Þekking – fræðsla – aðgengi

Ráðgjafi óskast í afleysingar
Þekkingarmiðstöð Sjálfabjargar leitar að öflugum liðsmanni í ráð-
gjafateymi sitt, til afleysingar í allt að 1 ár. Um 100% stöðu er að ræða, 
en annað hlutfall kemur til greina. 

Miðstöðin veitir ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu sem nýtist fötluðu fólki sem og öðrum t.d. aðstandendum, þjónustu-
aðilum, stofnunum, fyrirtækjum og erlendum aðilum.

Starfssvið:
• söfnun og miðlun hagnýtra upplýsinga sem gagnast  
 fötluðu fólki um land allt
• ráðgjöf til viðskiptavina á staðnum
• afgreiðsla fyrirspurna í síma, í tölvupósti og á netspjalli 
• textagerð og innsetning efnis á vef
• og mörg önnur skemmtileg verkefni

 

Hæfniskröfur:
• háskólamenntun sem nýtist í starfi
• góð þjónustulund og færni í samskiptum  
• sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• góð almenn tölvukunnátta 
• góð íslensku- og enskukunnátta
• æskilegt að hafa þekkingu á málefnum fatlaðra

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Hreyfihamlaðir einstaklingar eru hvattir til sækja um. 
Áhugasamir hafi samband við Rannveigu Bjarnadóttur forstöðumann í síma 5 500 118 eða á rannveig@sjalfsbjorg.is.  
Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað á framangreint netfang.

Umsóknarfrestur er til 10.11.2013. 

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar • Hátúni 12 • 105 Reykjavík

www.thekkingarmidstod.is geymir mikið magn upplýsinga.  Hvetjum við þig til að skoða hana ásamt Facebook síðu okkar 
https://www.facebook.com/thekkingarmidstod.

  

Össur hf. leitar að metnaðargjörnum einstaklingi til 
að leiða  áframhaldandi uppbyggingu  fjárfestatengsla 
 félags ins. Össur hf. hefur verið skráð á hlutabréfa markað 
frá árinu 1999 og er nú skráð í kauphöll  NASDAQ OMX  
í Kaupmannahöfn. Hluthafahópur  Össurar er  alþjóðlegur 
með hluthafa frá um 20  löndum. 

Fjárfestatengill er helsti tengiliður félagsins við  fjárfesta 
og aðra markaðsaðila.  Fjárfestatengill  heyrir undir 
 fjármálastjóra Össurar og vinnur náið með  stjórnendum 
félags ins við mótun stefnu um upplýsinga gjöf til 
markaðarins.

FJÁRFESTATENGILL – IR MANAGER

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa  

um 2200 manns í 17 löndum. Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

STARFSSVIÐ

• Áframhaldandi uppbygging fjárfesta-

tengsla hjá Össuri.

• Mótun á stefnu félagsins um 

upplýsinga gjöf  til markaðarins.

• Gerð fréttatilkynninga og markaðs-

kynninga. 

• Samskipti við hluthafa, fjárfesta  

og aðra markaðsaðila. 

• Undirbúningur fyrir ársuppgjör  

og árshlutauppgjör.

• Kynningarvinna á Íslandi og erlendis.

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólapróf tengt fjármálum. 

• Að lágmarki 7 ára starfsreynsla.

• Mjög góð samskiptahæfni.

• Mjög góð enskukunnátta.

• Greining ársreikninga.

• Góð reynsla af fjármálageiranum.

• Þekking á hlutabréfamarkaði.

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast work@ossur.com fyrir 8. nóvember næstkomandi. 
Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300. 
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Framkvæmdastjóri 
Hið íslenska biblíufélag óskar eftir að ráða framkvæmda-
stjóra til starfa. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum 
rekstri félagsins og framfylgir stefnumótun og ákvörð-
unum stjórnar.

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur
• Áætlanagerð
• Fjáröflun og öflun nýrra félagsmanna
• Umsjón með heimasíðu
• Undirbúningur og framkvæmd afmælisársins 2015
• Samskipti við félagsmenn, söfnuði landsins og  
 erlend Biblíufélög

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Áhugi og þekking á Biblíunni
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og góð hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skila á netfangið  
hib@biblian.is eða í pósti merkt Hið íslenska biblíufélag, 
pósthólf 243, 121 Reykjavík fyrir 7. nóvember 2013. 

Öllum umsóknum verður svarað.

Starf aðstoðardeildarstjóra á meltingar- og nýrnadeild 13E
við Hringbraut er laust til umsóknar.

Deildin er 21 rúma legudeild og þjónar sjúklingum með
bráða og langvinna sjúkdóma í meltingarfærum og nýrum. 
Lögð er áhersla á að skapa uppbyggjandi starfsumhverfi 
og veita einstaklingshæfða hjúkrun.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru

hjúkrunardeildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á

deildinni
» Vinnur í samráði við hjúkrunardeildarstjóra að

skipulagningu á starfsemi deildar
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Starfsreynsla
» Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
» Hæfni 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 9. nóvember 2013.
» Starfshlutfall er 90-100%.
» Starfið er laust frá 1. desember 2013 eða eftir samkomulagi

til tveggja ára, með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
» Upplýsingar veita Hildur Þóra Hallbjörnsdóttir, deildarstjóri,

hildurha@landspitali.is, sími 825 5133 og Þórgunnur
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is, sími
825 5136.

MELTINGAR- OG NÝRNADEILD
Aðstoðardeildarstjóri

aus störf“. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2013.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið  frá 1. desember 2013 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Ólafur Halldórsson rekstrarstjóri, netfang olafur.halldorsson@landspitali.is, sími  543 5453.
» Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ákvarðanir um ráðningar í störf byggjast á viðtölum og innsendum gögnum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Daglegur rekstur VMWare-umhverfis
» Daglegur rekstur Oracle og Microsoft gagnagrunnsumhverfis
» Rekstur gagnageymsla
» Almennur Linux rekstur
» Þátttaka í þróun tækniumhverfis Landspítalans

Hæfnikröfur
» Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegu 

æskileg
» Fimm ára starfsreynsla á sviði upplýsingatækni
» Viðamikil reynsla af rekstri tækniumhverfis eins og VMware og 

gagnagrunna
» Mikil reynsla af bilanaleit og viðgerðum

Rekstur VMWare-umhverfis og gagnagrunnskerfa
Landspítali óskar eftir sérfræðingi í rekstri VMWare-sýndarumhverfis og gagnagrunnskerfa.

Framtíðarsýn Landspítala er að vera í fremstu röð háskólasjúkrahúsa, eftirsóttur vinnustaður og stolt lands-
manna, sjúklinga og starfsmanna. Landspítali er stærsti vinnustaður landsins með um 4.500 starfsmenn.

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild Landspítala (HUT) hefur umsjón með öllum tölvukerfum spítalans, lækningatækjum, 
tölvum og öðrum tæknibúnaði. Á deildinni starfa rúmlega 70 starfsmenn. Hlutverk deildarinnar er að styðja við 
kjarnastarfsemi spítalans enda er heilbrigðis- og upplýsingatækni ein megin forsenda hagræðingar og framþróunar í 
starfsemi hans.

Rekstrarlausnir (RL) er eining innan HUT sem sér um rekstur tölvukerfa Landspítala og þjónustu við um 4.500 notendur. 
Í RL starfa rúmlega 30 sérfræðingar sem sinna daglegum rekstri og þjónustu ásamt innkaupum og innleiðingu á 
miðlægum tölvubúnaði. Starfsemi RL er vottuð samkvæmt öryggisstaðlinum ISO 27001.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hagfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201310/074
Lektor Háskóli Íslands, sálfræðideild Reykjavík 201310/073
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Húsavík Húsavík 201310/072
Framhaldsskólakennari Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201310/071
Barnalæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201310/070
Sérfræðingur LSH, rekstrarlausnir Reykjavík 201310/069
Stjórnandi LSH, gæða- og sýkingavarnadeild Reykjavík 201310/068
Yfirlæknir nýburalækninga LSH, Barnaspítala Hringsins Reykjavík 201310/067
Heilbrigðisritari, skrifstofumaður LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Reykjavík 201310/066
Sjúkraliðar LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Reykjavík 201310/065
Starfsmenn við aðhlynningu LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Reykjavík 201310/064
Hjúkrunarfræðingar LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Reykjavík 201310/063
Hjúkrunarfræðingur LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201310/062
Sjúkraþjálfari LSH, sjúkraþjálfun G Reykjavík 201310/061
Hjúkrunarfræðingur LSH, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201310/060
Aðstoðardeildarstjóri LSH, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201310/059
Sjúkraliði LSH, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201310/058
Aðalvarðstjórar Sérsveit ríkislögreglustjóra Reykjavík 201310/057
Framhaldsskólakennari í þýsku Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201310/055
Forstöðumaður rekstrardeildar Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201310/054

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
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Landspítali auglýsir laust til umsóknar starf yfirlæknis 
eða deildarstjóra á gæða- og sýkingavarnadeild, einni 
af fjórum deildum á vísinda- og þróunarsviði sem eru 
undir sameiginlegri stjórn framkvæmdastjóra hjúkrunar 
og lækninga.

Helstu verkefni og ábyrgð
Forysta, samhæfing, stuðningur, ráðgjöf og eftirlit í sam-
vinnu við önnur svið spítalans varðandi eftirfarandi verkefni 
og málefni tengd þeim:
» Gæði klínískrar þjónustu
» Atvikaskráning, úrvinnsla atvika og stöðugar umbætur
» Kvartanir og kærur
» Sýkingavarnir
» Þróun sjúkraskrár
» Efling öryggismenningar

Stjórnandinn;
» Ber ábyrgð á rekstri, framþróun, mannafla og áætlanagerð

deildarinnar
» Stuðlar að þróun þekkingar með því að hvetja til rannsókna

og nýta rannsóknarniðurstöður til stöðugra umbóta í
starfseminni

» Tryggir árangursríkt samstarf við aðrar deildir spítalans og
samstarfsstofnanir með öryggi sjúklinga að leiðarljósi

» Stuðlar að þróun og nýtingu árangursvísa

Hæfnikröfur
» Menntun í heilbrigðisvísindum
» Reynsla af gæðastjórnun eða umbótaverkefnum
» Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
» Framúrskarandi samskiptahæfni
» Framsækinn og dugmikill leiðtogi

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 1. desember 2013.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. janúar 2014

eða samkvæmt samkomulagi, til 5 ára.
» Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,

kennslu og vísindavinnu.
» Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum

gögnum og viðtölum.
» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast

skrifstofu framkvæmdastjóra hjúkrunar og lækninga,
Landspítala Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík.

» Upplýsingar veita Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri
lækninga, netfang olafbald@landspitali.is og Sigríður
Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar, netfang
sigridgu@landspitali.is, sími 543 1103.

GÆÐA- OG SÝKINGAVARNADEILD
Stjórnandi

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
 » Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember 2013. 
 » Upplýsingar veita Ingibjörg Tómasdóttir, deildarstjóri, iingibjo@landspitali.is, sími 543 9533/ 824 5769 og Þórdís Ingólfsdóttir, mann-

auðsráðgjafi, thoring@landspítali.is, sími 543 9106/ 824 5480.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði við 

sjúkling og bera ábyrgð á meðferð
 » Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda
 » Þátttaka í teymisvinnu 

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
 » Faglegur metnaður
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Umönnun sjúklinga í samvinnu við aðra fagaðila
 » Virk þátttaka í fjölskylduhjúkrun

Hæfnikröfur
 » Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraliði
 » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Umönnun sjúklinga undir stjórn hjúkrunarfræðings eða 

sjúkraliða

Hæfnikröfur
 » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum
 » Góð íslenskukunnátta

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Almenn og sérhæfð ritarastörf á deild s.s. símsvörun, 

upplýsingagjöf, útvegun og frágangur gagna og gagnavinnsla 
í tölvukerfi LSH

 » Aðstoðarmaður hjúkrunardeildarstjóra
 » Mikil samskipti og fjölbreytt, krefjandi verkefni

Hæfnikröfur
 » Heilbrigðisritaranám, stúdentspróf eða annað sambærilegt 

nám
 » Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 » Tölvufærni og skipulögð vinnubrögð

Hjúkrunarfræðingar

Sjúkraliðar

Starfsmenn við aðhlynningu

Heilbrigðisritari/ skrifstofumaður

Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði. Fastar næturvaktir koma til greina.

Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði. 

Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði. 

Starfshlutfall er 50%, dagvinna virka daga. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hefur þú áhuga á að taka þátt í að byggja upp og starfa á nýrri hjúkrunardeild  
í fallegu umhverfi á Vífilsstöðum

Þann 20. nóvember nk. verður opnuð 42 rúma hjúkrunardeild á Vífilsstöðum. Deildin er hluti af Landspítala. Þar verða 
sjúklingar sem hafa gilt færni- og heilsumat og eru að bíða eftir vist á hjúkrunarheimili. 

Óskum eftir áhugasömum hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, aðstoðarfólki við aðhlynningu og heilbrigðisritara/ skrif-
stofumanni til að taka þátt í að byggja upp og starfa á nýrri deild. 

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum 
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni 

í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á  
vandkvæða.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á 
trausti@sparnadur.is
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HEKLA hf er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við 
nýjar bifreiðar og 
hefur verið söluhæsta 
bifreiðaumboðið á Íslandi 
undanfarin ár, með ríflega 
25% markaðshlutdeild á 
síðasta ári. 

HEKLA er með fimm 
söluumboð á Íslandi 
– á Akureyri, Selfossi, 
Reykjanesbæ, Akranesi 
og Ísafirði. Höfuðstöðvar 
félagsins eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík. 

Um 120 manns starfa hjá 
HEKLU hf. Félagið er með 
umboð fyrir Volkswagen, 
Audi, Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.

Sölu- og þjónusturáðgjafar óskast til starfa á Þjónustusvið Heklu

Starfssvið

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember nk. Umsækjendur eru vin- 
samlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Heklu, www.hekla.is

Býrð þú yfir framúrskarandi sölu-  
og þjónustuhæfileikum?

IÐNAÐARSKÁLD 
(COPYWRITER)

ÖRFÁ SÆTI LAUS

Þú færð að vinna hugmynda- og textavinnu við 
fjölbreytt verkefni á skemmtilegum vinnustað.  
Til að leysa starfið vel af hendi þarfu að hafa ástríðu 
fyrir íslenskri tungu, sköpunarkraft, frumkvæði  
og einstaka hæfileika til að greina kjarna málsins. 

Starfið felst í nánu samstarfi við verkefnastjóra, 
birtinga- og hugmyndafólk um þróun auglýsinga  
og herferða á netinu. Þú þarft að hafa frumkvæði  
að lausnum sem miðast við þarfir viðskiptavina  
okkar og samræma störf forritara og hönnuða.

Þú færð að sinna forritun fyrir fjölbreytt verkefni  
í markaðssetningu á netinu í nánu samstarfi við  
aðra starfsmenn. Til að leysa starfið vel af hendi  
þarftu að búa yfir skapandi hugsun og frumkvæði 
ásamt mikilli þekkingu á forritun fyrir netið.

FRAMENDAFORRITARI 
(FRONT END PROGRAMMER)

STAFRÆNN STEFNUMÓTANDI 
(DIGITAL PLANNER)

UPPLÝSINGAR & UMSÓKNIR
WWW.JL.IS/ATVINNA

HELGARVINNA-Ferðaskrifstofa

Ferðaskrifstofan Eskimos leitar að starfskrafti við að sinna sölu, 
bókun og undirbúning ferða. Um er að ræða breytilega helgar-
vinnu í vetur og einstaka eftirmiðdagsvinnu virka daga.   
Tilvalin vinna með skóla. 

Eskimos tekur á móti og skipuleggur ferðir og upplifanir fyrir 
nokkur þúsund erlendra gesta á ári. Við leggjum mikla áherslu 
á klæðskerasniðnar lausnir og vegna fjölda verkefna og auk-
innar þjónustu þurfum við að bæta við teymið okkar. 

Helstu skilyrði:
   - Einstök þjónustulund, fáguð framkoma og öguð vinnubrögð
   - Mjög góð kunnátta á Word, Excel, Outlook 
   - Reiprennandi töluð enska og skrifuð er skilyrði. 
   - Brennandi áhugi á ferðamennsku, landi og þjóð. 

  Umsókn og starfsferilsskrá sendist á STARF@ESKIMOS.IS 

wwwww.w.eseskikimomos.s.isis
SkSkútútuvuvogogurur 1 1b b  110404 RReyykjkjavavikik 

Ertu með 
Alt undir Ctrl
í umferðinni?

Nýherji leitar að 
bílstjórum í útkeyrslu. 

Nánar á nyherji.is/atvinna 

Umsóknarfrestur er til og með 
3. nóvember 2013. 
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ÚTBOÐ
Viðbygging við tilraunaeldisstöð 

Hafrannsóknastofnunarinnar  
í Grindavík  

ÚTBOÐ NR. 15553 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Hafrannsóknarstofnu-
nar, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við Viðbygg-
ingu við tilraunaeldisstöð Hafrannsóknastofnunarinnar 
í Grindavík. 

Byggingin á að vera 264 m² af grunnfleti. Steyptir verða 
sökklar og botnplata, ásamt lagnavinnu. 
Ofan á plötu koma stálrammar sem verða klæddir að 
utan og innan. 
Þakið verður byggt upp úr tilbúnum einingum, alusink-
húðuðum trapisusamlokum. 
Athygli er vakin á því að verktaka ber að skila inn 
fylgiskjölum sbr. kafla 0.4.2 í útboðs- og samnings-
skilmálum. 
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. maí 
2014. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
miðvikudeginum 30. október 2013. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn  
19. nóvember 2013 kl. 11:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin í desember, janúar, febrúar og mars 
ef næg þátttaka fæst:

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

Í byggingagreinum í desember – janúar. Umsóknarfrestur er 
til 1. nóvember. 

Í málmiðngreinum í janúar - mars. Umsóknarfrestur til  
1. desember.

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

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

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

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 
2013.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum. 
 
Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um 
leið og þær liggja fyrir.

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

Móttaka og fleira til sölu
Vönduð og falleg móttaka til sölu ásamt Aastra símstöð 

með 7 símtækjum og 5 þráðlausum headsettum.

Upplýsingar veittar í síma 662-6082.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•  Ræsting fyrir leikskóla Reykjavíkurborgar  

  og tvö frístundarheimili  

EES útboð nr. 13082.

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

ÚTBOÐ
Opið svæði við leikskóla í Leirvogstungu

Umhverfissvið Mosfellsbæjar, óskar eftir tilboðum í frá-
gang á 8425 m² opnu svæði við leikskólann í Leirvogstungu. 
Í frágangi felst m.a. gröftur og tilfærsla á efni, lagning 
fráveitu og rafstrengja. Gera sparkvöll, körfuboltavöll og 
göngustíga, ásamt því að grasþekja og gróðursetja.

Helstu magntölur:
• Tilflutningur á jarðvegi innan lóðar 2750 m³
• Gröftur og brottakstur 1000 m³
• Grúsfylling 2130 m³
• Grasþökur 1160 m²
• Sáning 4660 m²
• Malbik 690 m²
• Gróðurbeð 560 m³

Verkinu skal vera lokið  eigi síðar en 15. maí 2014

Útboðsgögn á geisladiski, verða afhent án endurgjalds 
í afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar frá og með 
þriðjudeginum  29. október 2013. Tilboðum skal skila á 
sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 12. nóvember 2013, 
kl. 13:00, þá verða tilboð opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar

Laxveiði í Dunká, Dalabyggð
Veiðifélag Dunkár, Dalabyggð leitar hér með tilboða í laxveiði  
á starfssvæði félagsins fyrir árin 2014, 2015 og 2016,  
samkvæmt fyrirliggjandi útboðsskilmálum hjá Landssambandi 
veiðifélaga og skrifstofu Bændasamtaka Íslands,  
Bændahöllinni v/Hagatorg, 107 Reykjavík.

Upplýsingar gefur Kjartan Jónsson, Dunki,  
sími 434-1395, 659-1395.

Þjónustubíll og 
lagerhald LRH
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
viðræðum við aðila varðandi rekstur á þjónustubíl 
og lagerhaldi embættisins.
 
Áhugasamir sendi upplýsingar á netfangið  
hilmar.f@lrh.is fyrir 9. nóvember nk.

Fullbúin veitingasala

Sími 659 2555 oskar@fasteignasalan.is
Óskar Traustason, fyrirtækjaráðgjafi

Til sölu eða leigu 60 fm 
fullbúin aðstaða fyrir 
veit  inga sölu. Í dag er þar 
rek inn veitingastaðurinn 
FISH í Ing ólfs stræti.  Unnt 
er að setja upp margs-
kon ar veitingasölu í að-
stöð unni. Verð 3 millj.

Nánari upplýsingar gefur 

fyrirtækjaráðgjafinn 

Óskar hjá 

Fasteignasölunni Bæ  

í síma 659 2555 eða  

512 3428.  Einnig er hægt 

að senda fyrirspurn á 

oskar@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Óskar Traustason
Fyrirtækjaráðgjafi
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Nýtt

 í sölu

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  

s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

ÁLFKONUHVARF 5

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG 
frá kl. 13:30-14:00

Sérlega fallegt og vandað endaraðhús á einni hæð með  
glæsilegum garði og góðu bílastæði við Álfkonuhvarf í Kópavogi. 

Kristján Baldursson lögg. fasteignasali  
   tekur á móti áhugasömum.
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 
• SÍMI: 586 8080 
• FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Þrastarhöfði 4-6 – íb. 0104 – Mosfellsbæ

Þrastarhöfði 49 – Mosfellsbæ 

Opið hús í dag laugardag frá kl. 13:00 til 13:30 
Falleg 116,3 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérgarði 
og bílastæði í bílakjallara við Þrastarhöfða 4-6. Íbúðin skiptist 
í forstofu, stóra stofu/borðstofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö 
góð barnaherbergi, baðherbergi m/kari og sér þvottahús. 
Mögulegt að setja upp svefnherbergi úr hluta af stofu. 
Íbúðinni fylgir geymsla og bílastæði í bílakjallara. V. 33,9 m.

Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:00 til 14:30 
Mjög fallegt 228,0 m2 einbýlishús með bílskúr innst í botn-
langa við óbyggt svæði við Þrastarhöfða 49 í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í stóra forstofu, stóra stofu/borðstofu, eldhús 
með borðkrók, hjónasvítu með sér baðherbergi m/sturtu og 
fataherbergi, stórt barnaherbergi, baðherbergi m/sturtu, 
geymslu (nú notuð sem svefnherbergi), gott þvottahús og 
stóran bílskúr. V. 69,9 m. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími 519-2600
www.husaskjol.is,  husaskjol@husaskjol.is

www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is 

Katrín Ólafsdóttir
gsm: 892-77069
katrin@husaskjol.is

Löggiltur fasteignasali sölufulltrúi

Opið hús 27. Okt.

Mjög hlýlegt og mikið endurnýjað 4 herb. einbýlishús á einni hæðj g ý g g
með góðum garði og í barnvænu umhverfi. Eignin hefur verið nýtt
í ferðaþjónustu, heimasíða með meðmælum getur fylgt. Hægt að
semja um kaup á öllum húsgögnum

Hjallabraut 10, Þorlákshöfn

Verð: 25.900.000

Tegund:

Katrín Ólafsdóttir GSM 892-77069

Einbýli
Stærð: 160,2 fm.

4Herbergi:

Opið hús sunnud.
27. okt. kl. 14:00-14:30

Nánari upplýsingar veita:

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.
helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Melabraut 13

Verð 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag 27. okt. 14:00 - 14:30

Sérinngangur

Björt stofa með útgengi á 
hellulagða verönd

Eldhús með góðri innréttingu

Falleg gólfefni

Laus strax

Virkilega björt og mikið endurnýjuð 91 fm 3ja ð ý ð
herbergja íbúð á jarðhæð/kjallara í litlu þríbýlishúsi

á sunnarverðu Seltjarnarnesi.

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

Neta og línubátur til sölu

Viðskiptahúsið kynnir:
Erum með til sölu neta og línubátinn  

Björn Jónsson ÞH 345 sem er Cleopatra 38.

Báturinn er í núllflokki og gengur því í hvort kerfið sem er. Mesta 
lengd 11,89m br 3,53m. Báturinn er smíðaður 2000. Í bátnum eru 2 
x 350 hesta yamar vélar sömu árgerðar keyrðar rúma 8.000 þ. tíma. 
Báturinn gengur 20 mílur ólestaður 16 mílur með 25 til 30 bala 9 til 
11 mílur lestaður. Báturinn er útbúinn á netaveiðar, línu og hand-
færi. Nýjar Dísur í báðum vélum. Í bátnum eru tveir olíutankar um 
900 lítrar hvor sem hægt er að dæla á milli. Dekk og lunningar lengt 
yfir flotkassa að aftan og er þar undir netalest. Einnig var flotkassa 
skipt í tvent og eru nú tveir sjótankar sem hægt er að dæla í og úr. 
Stjórntæki eru ZF rafmagnsstjórntæki úti og inni. Simrad cx 50 GPS 
plotter Dýptarmælir 50 og 200 rið radar og fl. Simrad/Robertson sjálf-
stýring Ný tölva 2012 Black box með maxi siglingaforriti. Ais B tæki 
og talstöð Webasto olíumiðstöð og loftmiðstöð frá vél. Háþrýstidæla 
Áriðill með landtengingu. Tvær spildælur framan á hvori vél mjög 
aflmikið spilkerfi. Gaseldavél Örbylgjuofn ískápur og fl. Þetta er mjög 
vel með farinn bátur sem hugsað hefur verið vel um og er topp eintak 
og magnað sjóskip. 

Frekari upplýsingar veita Jóhann í síma 863 6323 
og Snæbjörn í síma 894 0361 eða snae@vidskiptahusid.is  

Erum með margar myndir af bátnum á skrifstofunni.

FasteignasalaF
og leigumiðlun   o

Einstakt tækifæri að koma sér fyrir til frambúðar í þekktu verslunar og
iðnaðarhúsi við eina fjölförnustu götu borgarinnar. Staðsenting með
gríðarlega mikið  auglýsingagildi, næg bílastæði og ágætt útisvæði.
Stærðir í boði 300 til 900 fermetrar. Leigutaki getur innréttað húsnæðið
miðað við eigin þarfir. Hagstætt leiguverð, traustur leigusali sem leitar að
langtíma leigutaka.
Allar nánari upplýsingar veitir Jón Víkingur í símum 533 1316 og 892 1316.

jonvikingur@fiduc.is - www.fiduc.is -  
FIDUC Fasteignir - Suðurlandsbraut 32, 4. hæð, sími 527 4900. 

VERSLUN OG / EÐA IÐNAÐUR - 
TIL LEIGU - VERSLUNARHÚSNÆÐIÚ

Skútuvogur 4, Reykjavík

Jón Víkingur,  
Löggiltur 
Leigumiðlari.

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Opið hús sunnudaginn 27. okt. frá kl 13:00 – 14:00.
Nýjar og glæsilegar 2ja og 3ja herbergja lúxus íbúðir í  
Skuggahverfinu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfe-
fnum. Sérsmíðaðar innréttingar frá GKS, eldhústæki frá 
Miele. Sér stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  
Glæsilegt útsýni til norðurs og svalir til suðurs.   
Berta Bernburg, lögg. fasteignasali, sýnir eignirnar og  
er í síma 694-6369.

Vatnsstígur 16-18 - Skuggahverfið

OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG MILLI KL. 14.00 OG 15.00 
Stórglæsilegt, einstaklega vel staðsett u.þ.b. 460 fm einbýli á þremur hæðum.  
Glæsilegt útsýni.  Eignin er öll nýlega standsett.
Nánari upplýsingar veitir 
Leifur Aðalsteinsson í síma 820-8100

VESTURBRÚN 28 104 REYKJAVÍK

Save the Children á Íslandi


