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Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Ný störf á nýju ári !
Við leitum að SAP kerfis- og öryggisstjóra

auglýsir lausar stöður
Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum.
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:
• Staða leikskólakennara í deildarstjórn.
Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum
í framkvæmd

Hlutafélagið Íslands póstur hf. varð til þegar
Pósti og síma var skipt upp
í upphafi ársins 1998.
Fyrirtækið er einn stærsti
vinnuveitandi landsins
með tæplega 1200
starfsmenn. Félagið er
ungt en byggir á sterkum
rótum, sem er samofin
230 ára sögu póstreksturs
á Íslandi.
Árið 2008 fagnaði
Íslandspóstur hf. 10 ára
afmæli sínu. Þá var tekinn
í notkun nýr vefur, sem
hlaut viðurkenninguna
“Besti fyrirtækjavefurinn
2008”.

• Staða matráðs (75% - 100% starf )
Hæfnikröfur:
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir
börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum
Manneldisráðs.
- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup
og vörustjórnun.
- Færni sem nýtist í starfi og reynsla af störfum
í mötuneyti

Íslandspóstur notar eitt stærsta og viðamesta SAP kerfi landsins, en
kerfið hefur verið í notkun frá 1997 og er mikilvægur hlekkur í rekstri
PÓSTSINS, því nauðsynlegt að staðið sé vel að rekstri þess.
Starfið felst m.a. í daglegum rekstri SAP kerfa félagsins, þjónustu,
uppfærslum, aðgangsstýringum, veikleikaprófunum og öryggismálum
auk annars er varðar tryggan rekstur SAP. Starfið er bæði áhugavert og
krefjandi, en því fylgir endurhæfing og endurmenntun vegna nýjunga.
Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu menntaðir á sviði tölvunarog/eða kerfisfræði, með marktæka reynslu og þekkingu á SAP auk
þekkingar á MS SQL Server og Java. Áhersla er lögð á frumkvæði,
sjálfstæð vinnubrögð, hæfni til að vinna undir álagi, samviskusemi og
vilja til að læra og tileinka sér nýjungar.

Leitum jafnframt að tölvunar- eða kerfisfræðingi
Starfið felst í greingarvinnu, hönnun og forritun kerfa auk uppsetningar á
vefsíðum og umsjón með netþjónum, gagnagrunnum, nafnaþjónum og
öðrum kerfum.
Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólapróf í tölvunar- eða
kerfisfræði eða með sambærilega menntun. Þekking á .NET, aspx, C#,
HTML, CSS, javascript, jquery, Winforms og TransactSQL er æskileg.
Þekking á Windows og Linux netþjónum, IIS og SQL server, PHP, Java,
classic asp, VB og Delphi er kostur, sem og þekking á BindDNS, Apache
og Tomcat, CMS, CXXL og Umbraco auk þess er þekking á
skjalastýringarkerfum jafnframt kostur. Microsoft gráða að auki er
áhugaverð.
Í boði eru áhugaverð störf, samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða,
símenntun og faglegt starfsumhverfi með framúrskarandi starfsmönnum.

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Leitað er að lausnamiðuðum sérfræðingum, sem hafa metnað til
árangurs í starfi. Áhersla er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum,
samstarfsvilja og hæfni til að vinna í hópi.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.
Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefánsdóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
síma 5868170 og 8670727.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin.

www.posturinn.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar nk. Gengið verður frá
ráðningum fljótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Ath. fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ.
Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl.1315. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár ásamt meðfylgjandi
gögnum til stra@stra.is.
Suðurlandsbraut 30 - sími 588 3031 - www.stra.is

29 ár

Fagmennska í

Iceland Travel - rekstrarstjóri MICE
Iceland Travel er leiðandi fyrirtæki á
sviði móttöku og þjónustu við erlenda
ferðamenn og á sviði ráðstefnuþjónustu
og hvataferða.

Iceland Travel leitar eftir kraftmiklum einstaklingi til að reka MICE svið fyrirtækisins. Í hlutverkinu felst að halda utan
um einingar sem heyra undir MICE, styðja við markaðs- og sölustjóra og stuðla að samlegðaráhrifum milli eininga.
MICE stendur fyrir fundi (meetings), hvataferðir (incentives), ráðstefnur (conferences) og viðburði (exhibitions/
events). Viðkomandi mun leiða hóp metnaðarfullra sérfræðinga í ráðstefnuhaldi og hvataferðum til frekari árangurs
og sameina markaðsstarf MICE sviðs innan Iceland Travel á erlendri sem innlendri grund.

Fyrirtækið heyrir undir Icelandair-group og
starfsmenn eru um 100 talsins.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t Yfirumsjón með áætlanagerð og eftirfylgni hennar
í samráði við aðra stjórnendur innan MICE
t Starfsmannamál og efling fagmennsku og
þekkingar innan sviðsins
t Efling starfsemi MICE eininga í samvinnu við
stoðsvið innan fyrirtækisins

t Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla af
sambærilegum störfum
t Stjórnendareynsla og þekking á verkefnastjórnun
t Þekking á ferðamálum á Íslandi
t Rík skipulagshæfni og færni í mannlegum samskiptum
t Góð tölvu- og tæknikunnátta
t Góð enskukunnátta og þriðja tungumál kostur

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna
á heimasíðu þess www.icelandtravel.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2014. Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún
Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Allar umsóknir og
fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir
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Íslenskir Fjallaleiðsögumenn var stofnað árið 1994 af fjórum ungum fjallagörpum og fagnar fyrirtækið því 20 ára starfsafmæli
sínu á næsta ári. Frá upphafi hefur fyrirtækið farið ótroðnar slóðir í fjallaferðum og verið leiðandi í umhverfis- og öryggismálum
í ferðaþjónustu. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn bjóða upp á fjölbreyttar ferðir og allir ættu því að geta fundið eitthvað við sitt hæfi
hjá einu rótgrónasta ferðaþjónustufyrirtæki landsins. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn - Örugglega á Fjöllum.

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is

Fjármálastjóri

Umsóknarfrestur er til og
með 6. janúar 2014

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn óska eftir að ráða fjármálastjóra.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntun og hæfniskröfur

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Áætlanagerð vegna reksturs, fjárfestinga og sjóðstreymis
Umsjón með gerð ársreiknings og samskipti við endurskoðanda
Kostnaðareftirlit, kostnaðargreining og gerð kostnaðaráætlana
Eftirlit með árangursvísum og árangursmælingum
Yfirumsjón með bókhaldi, launaútreikningum, innheimtu og
greiðslu reikninga

Háskólapróf í viðskiptafræðum (meistaragráða)
Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármála, bókhalds og reksturs
Skipulagning útsjónarsemi og fagmennska í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Góð enskukunnátta

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Eirvík fagnar brátt 20 ára afmæli og er nú sem fyrr í góðum rekstri. Hjá fyrirtækinu starfa 12 manns sem kappkosta
að veita góða þjónustu. Markmið fyrirtækisins er innflutningur, verslun og þjónusta með heimilistæki, hótel- og
veitingatæki, innréttingar og gjafavöru. Kjörorð félagsins er „Sérverslun með heimilistæki og innréttingar“ í hæsta
gæðaflokki. Meðal þekktra merkja sem Eirvík er með umboð fyrir má nefna: Miele, Liebherr, General Electric,
Smeg, Elica, Jura, Witt, Magimix og Cristel.

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 23. desember 2013

Viðgerðarmaður í þjónustudeild
Um starfið

Menntunar- og hæfniskröfur

Hress og eldklár aðili óskast til starfa í þjónustudeild
Eirvíkur til að sinna viðgerðum á kaffivélum frá Jura, Miele
og Magimix. Auk þessa gætu komið til viðgerðir á stærri
heimilistækjum. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga
á því að finna út bilanir í háþróuðum og vönduðum tækjum.

• Rafvirki, rafvélavirki, rafeindavirki eða sambærilegt
• Góð samskiptafærni
• Góð enskukunnátta (góður lesskilningur)
• Mjög góð tölvukunnátta
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri þjónustu
við fatlað fólk, aldraða og börn. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting velferðarþjónustu, eftirlit í samræmi
við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð þjónustusamninga við
þriðja aðila. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á sex þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur.
Á Velferðarsviði starfa rúmlega 2.000 starfsmenn á um 100 starfseiningum í borginni, sem margar veita þjónustu allan sólarhringinn.
Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2013 um 21 milljarður króna.
Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd.
Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef Reykjavíkurborgar; www.reykjavik.is

Vegna skipulagsbreytinga óskar Velferðarsvið Reykjavíkurborgar eftir að
ráða í starf deildarstjóra á skrifstofu fjármála og rekstrar. Jafnframt óskast
fjármálaráðgjafi til starfa.
Deildarstjóri áætlana og rekstrar

Starfssvið

• Dagleg umsýsla skrifstofu s.s. skipulag verkefna
og starfsmannamál
• Umsjón með vinnslu fjárhagsáætlunar sviðsins
• Umsjón með frágangi uppgjöra
• Umsjón með gerð samninga
• Umsjón með móttöku og afgreiðslu fyrirspurna
• Þátttaka í starfshópum
• Yfirsýn yfir verkefni starfshópa vegna fjármála

• Vinnsla fjárhagsáætlana í samstarfi við ábyrgðarmenn
• Ráðgjöf og eftirlit með rekstri
• Gerð frávikagreininga
• Kostnaðarmat nýrra verkefna
• Eftirlit með samningum

• Háskólamenntun á sviði viðskipta
• Meistarapróf sem nýtist í starfi æskilegt
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Yfirgripsmikil reynsla af málaflokknum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 31. desember.
Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k.
sex mánuði ef staða losnar á ný.
Um 100% stöður er að ræða og taka
laun mið af ákvörðun kjaranefndar
Reykjavíkurborgar.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um að jafna hlut kynja í
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Fjármálaráðgjafi

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta
• Reynsla af rekstri æskileg
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Hönnun og framleiðslustýring
Hvernig sem viðrar!
Fyrirtækið ZO-ON var stofnað árið 1994
og hjá því starfar samhentur hópur starfsmanna sem hefur það markmið að hanna,
þróa og selja skjólgóðan útivistarfatnað
sérhannaðan fyrir íslenskar aðstæður.
ZO-ON hefur vaxið mjög hratt síðastliðin
þrjú ár og rekur nú þrjár verslanir á
höfuðborgarsvæðinu ásamt að bjóða
upp á sölustaði víðsvegar um landið.

ZO-ON óskar eftir að ráða hönnuð sem verður virkur þátttakandi í framleiðslustýringu
fyrirtækisins. Hönnuður þarf að vera tilbúinn að takast á hendur ferðir til framleiðenda sem
eru meðal annars staðsettir í Kína.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t

Samvinna við aðra hönnuði fyrirtækisins
Umsjón með málsetningum
Samskipti við framleiðendur
Utanumhald hönnunarvinnu fyrir nýjar vörulínur
Eftirfylgni með gæðamálum

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má
finna á heimasíðu þess www.zo-on.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. desember 2013. Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og
Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn þarf að
fylgja ítarleg starfsferilskrá og yfirlit yfir verk (portfolio) sem umsækjandi hefur unnið. Umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar
sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af hönnun
Góð þekking á sníðagerð og málsetningum
Góð enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð kunnátta á Adobe Illustrator og/eða
sambærilegu teikniforriti

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Ráðningarþjónusta

Rafvirki/Rafeindavirki

Bifvélavirki óskast

Viðgerðaþjónustufyrirtæki á sviði rafmagns- og heimilistækja óskar eftir að ráða
rafvirkja/rafeindavirkja til starfa. Um fullt starf er að ræða. Einnig kemur til greina að ráða nema.
Starfið er fólgið í ýmisskonar viðgerðar- og viðhaldsvinnu.

Óskum eftir vönum bifvélavirkja við almennar viðgerðir.
Hæfniskröfur: Íslenkumælandi. Góða enskukunnátta.
Hafa gott vald á bilanagreiningu á rafmagni.
Reyklaus vinnustaður.
Verkstæðið sérhæﬁr sig í almennum viðgerðum á
Skoda, Volkswagen, Mitsubishi og Audi.

Hæfniskröfur
· Menntun á sviði rafvirkjunar/rafeindavirkjunar
· Góðir skipulagshæfileikar
· Samviskusemi og vönduð vinnubrögð

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH RáðgjöftFiskislóð 81t101 ReykjavíktSími: 561 5900tFax: 561 5909thhr@hhr.istwww.hhr.is

Upplýsingar veitir Atli Vilhjálmsson á netfanginu:
betribilar@simnet.is eða í síma: 568-1411 á vinnutíma og 897-1852
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The Embassy of Canada in Reykjavík is looking
to hire an
=G6;C>HI6 G:N@?6C:H7¡

/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƵƐŝŶĞƐƐ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚΘWƵďůŝĐ
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&or details regarding the ƉosiƟon and the aƉƉliĐaƟon
ƉroĐess Ɖlease visit oƵr ǁebsite at ǁǁǁ͘Đanada͘is

SKÓLALIÐI

HiVg[h[a`h`Vhi{]_`gjcVg]Z^b^a^ÂCZhkZaa^
GZn`_VcZhW¨hZbdecVgbVgh'%&)

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ auglýsir eftir
skólaliða. Ráðning frá 1.janúar 2014 eða eftir
samkomulagi. Starfshlutfall er 100% og laun
eru samkvæmt stofnanasamningi FG við SFR.

K^ÂaZ^ijbVÂ/

Umsóknum er hægt að skila í gegnum Starfatorg (www.starfatorg.is) eða beint til Kristins
Þorsteinssonar skólameistara (kristinn@fg.is)
eða Elísabetar Siemsen
aðstoðarskólameistara (elisabets@fg.is) sem
einnig gefa nánari upplýsingar.

hiVg[h[a`^jbbccjc  h_`gVa^Âjb ]_`gjcVg[g¨Â^c\jb  ^Â_jÄ_{a[V
=gV[c^hiV{CZhkaajbkZgÂjggZ`^cZ[i^gcÅgg^]j\bncYV[g¨Â^aYgjcVgÄ_cjhij#
G`{]ZghaVZga\Â{h_{a[h{`kgÂjcVggiid\Ä{iii`jWV#K^Âi`jbÄVÂWZhiV[g{
h_{a[hi¨Âg^WhZijd\hVbZ^cjbÄVÂgn\\^]_`gjcVg]Z^b^a^h#HiVg[h[a`d\WVg
k^ccVhVbVck^ÂVÂh`VeV]Z^b^a^haZ\i!]aÅaZ\id\k^g`ihVb[aV\#

K^ÂaZ^ijbVÂhiVg[h[a`^hZb/

Skólameistari

 ]Z[jg_{`k¨iik^Âbid\\ÂVhVbh`^eiV]¨[^aZ^`V
 Zgde^Â[ng^gcÅ_jc\jbd\Zgi^aW^ÂVÂ[VgVcÅ_VgaZ^Â^g
HiVg[h]aji[Vaad\k^ccjib^ZghVb`dbjaV\hVig^Â^#Jbh`cVg[gZhijgZgi^a,#_VcVg'%&)
C{cVg^jeeaÅh^c\Vg/
=gccA_ihYii^g$hb^/*(&)%&%d\++).**%$]gdcc#a_dihYii^g5]gV[c^hiV#^h
Jbh`cVgZnÂjWaÂ[{hi{lll#]gV[c^hiV#^h

Saumastarf

Markus Lifenet ehf.
óskar að ráða starfsmann til saumastarfa.
Umsækjandi þarf að vera vanur vélsaumi,
vandvirkur, iðjusamur og eiga gott með að vinna
með öðrum.
Í boði er sveigjanlegur vinnutími, björt og góð
aðstaða nálægt smábátahöfninni í Hafnarfirði.
Nánari upplýsingar veitir Markús Pétursson
í síma 841-1736.

Yfirvélstjóri

Oddi hf. á Patreksfirði auglýsir eftir
yfirvélstjóra á línuskipið Núpur BA 69

FRAMKVÆMDIR Í FÆREYJUM
Leitum að verkefnisstjóra og tæknimanni

Núpur er 240 brl sérhæft línuskip með 750 KW aðalvél og
vel útbúið. Veiðiferðir eru að jafnaði 3 dagar og er gert út
frá Patreksfirði.
SP/f TG Verk var stofnað árið 2007
og er nú meðal stærstu byggingarfyrirtækja í Færeyjum. Félagið er
systurfélag ÞG verktaka á Íslandi.

Sp/f TG VERK í Færeyjum óskar eftir að ráða verkefnisstjóra og tæknimann
við verklegar framkvæmdir.
Verkfræðingar eða byggingartæknifræðingar með mikla reynslu af
stjórnun verklegra framkvæmda og mjög gott vald á dönsku og
ensku koma aðeins til greina.
Umsóknir skal senda til helen@tgverk.is eigi síðar en 27. desember.

Vélstjóraréttindi nauðsynleg og æskilegt að umsækjandi
hafi reynslu af beitningavélum.

TG Verk í Færeyjum hefur sinnt
fjölbreyttum verkefnum fyrir opinbera
aðila á liðnum árum. Verkefnastaðan
er góð og næg verkefni framundan.

Kvótastaða skipsins er góð sem og tekjumöguleikar.
Nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 450 2100
eða á netfang: oddi@oddihf.is
Oddi hf. Patreksfirði • Eyrargötu 1, 450 Patreksfjörður
Sími 450 2100 • www.oddihf.is

Starfskraftur óskast
Á fastar vaktir, kvöld og helgar. Ekki yngri en 20 ára.
Upplýsingar á staðnum á mánudag.

Hekla hf. óskar eftir að ráða verkefnastjóra
til starfa við innleiðingu á Navision

Blómabúðin Dögg - Bæjarhrauni 26 - Hafnarﬁrði.
Helstu verkefni:
t Þarfagreining
t Áætlanagerð
t *OOMFJ§JOH/BWJTPO
t 1SØGBOJSPHFGUJSGZMHOJ
t KÈMGVOPHVQQMâTJOHBHKÚG

Café Mezzo leitar að skemmtilegu og vinnusömu starfsfólki:
• Fullt starf, vinnutími 8:40-17:00 alla virka daga
• Hlutastarf, vinnutími ca. 10:00-17:00 2-4 virka daga
• Kvöld og helgarstörf
Starfsreynsla á kafﬁhúsi eða á veitingastað æskileg.
Ferilskrá sendist á mezzo@mezzo.is merkt „Mezzo 101”.

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.

Hæfniskröfur:
t 3FZOTMBBGWFSLFGOBTUKØSOVO
t 3FZOTMBBGJOOMFJ§JOHVÈ/BWJTJPO
t .FOOUVOÈTWJ§JWFSLFGOBTUKØSOVOBS WJ§TLJQUBGS§J UÚMWVOBSGS§JF§B
TBNCSJMFHU
t (Ø§FOTLVLVOOÈUUB
t (Ø§JSTLJQVMBHTIGJMFJLBS
t -FJ§UPHBPHTBNTLJQUBIGOJ

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

/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSGJ§WFJUJS(FS§VS#1ÈMNBSTEØUUJSH§BPHNBOOBV§TTUKØSJ
HCQ!IFLMBJT 
Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

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

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

· Matráður á leikskólann Baug
· Matráður á hjúkrunarsambýli fyrir aldraða
· Starfsmaður í íbúðarkjarna fyrir fatlaða
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

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

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

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

www.stra.is
Með starf

Hópbílar hf óska eftir

bifreiðastjóra
til starfa á
suðurlandi

fyrir þig

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

• Áætlunarakstur; Selfoss – Reykjavík – Selfoss.
• Selfoss er upphafs og endastöð.
• Unnið er á föstum vöktum.
• Gerð er krafa um rútupróf og reynslu af stjórnun stórra
ökutækja.
• Gerð er krafa um hæfni í mannlegum samskiptum
og ríka þjónustulund.
Frekari upplýsingar veittar á skrifstofutíma:
Ágúst Haraldsson, rekstrarstjóri í síma 8220073
Pálmar Sigurðsson, starfsmannastjóri í síma 8220098

Húsasmiðjan vill ráða starfsmann
í timburafgreiðslu fyrirtækisins í
Reykjanesbæ
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi
að hefja störf sem fyrst
Ábyrgðarsvið
6[\gZ^ÂhaVd\Ä_cjhiVk^Âk^Âh`^eiVk^c^
I^aWdÂh\ZgÂd\aZ^ÂWZ^c^c\Vgk^ÂVabZccVgWn\\^c\V[gVb`k¨bY^g
yccjgi^a[VaaVcY^hig[

Einnig er hægt að sækja um á www.hopbilar.is

Hæfniskröfur
B_\\ÂVa]a^ÂVÄZ``^c\{i^bWg^d\ÂgjWn\\^c\VZ[c^
An[iVgVgii^cY^`dhijg
H_{a[hi¨Âd\kcYjÂk^ccjWg\Â
HVbh`^eiV]¨[c^
ÏhaZch`j`jcc{iiViVaVd\h`g^[V
¡h`^aZ\jgVaYjg(%
Umsóknir berist fyrir 30. desember n.k.
Til Guðrúnar Kristinsdóttur gudrunk@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað

=hVhb^Â_VcaZ\\jgbZicVÂh^ccVÂ
kZ^iV[nghiV[ad``hÄ_cjhijd\]V[V\dii
VÂ\Zc\^VÂkgjbhcjbd\hiVg[h[a`^#
ÃVÂhZbZ^c`Zcc^ghiVg[hbZcc
=hVhb^Â_jccVgZgjZ[i^g[VgVcY^\^aY^/

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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Hekla hf. óskar eftir að ráða sérfræðing
til starfa við greiningar og áætlanagerð

VÍFILSSTAÐIR
Sjúkraliðar

Helstu verkefni:
t Markaðsgreining
t Birgðastýring
t 4ÚMVPHÈUMBOBHFS§
t (FS§LZOOJOHBSFGOJT
t Skýrslugerð
t ÅNJTUJMGBMMBOEJWFSLFGOJGSÈIFOEJGPSTUKØSBPHTUKØSOFOEB

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.

Hæfniskröfur:
t .FOOUVOÈTWJ§JWJ§TLJQUB IBHGS§JF§BTBNCSJMFHNFOOUVO
t (Ø§FOTLVLVOOÈUUB
t 4LJQVMBHTIGOJ
t ÁSWJOOTMBPHGSBNTFUOJOHÈUÚMGS§JHÚHOVN
t .KÚHHØ§¢FLLJOHÈVQQMâTJOHBULOJGPSSJUVN &YDFMo1PXFSQPJOUPGM
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSGJ§WFJUJS(FS§VS#1ÈMNBSTEØUUJSH§BPHNBOOBV§T
TUKØSJ HCQ!IFLMBJT 
Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

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.

Spennandi atvinnutækifæri
í ört vaxandi fyrirtæki
Sinnum er fyrirtæki á velferðarsviði sem
sérhæÂr sig í alhliða heimaþjónustu, aðhlynningu,
heimahjúkrun, hvíldardvöl, heimahreingerningu
og rekstri dvalarheimilis ásamt því sem það
annast daglegan rekstur á sjúkrahóteli LSH.

Sjúkraliðar
Einnig óskum við eftir sjúkraliðum til að sinna heimaþjónustu.
Um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu og er starfshlutfall
samkomulagsatriði.

Almennir starfsmenn
Vegna vaxandi umsvifa í heimaþjónustu vantar okkur
jafnframt almenna starfsmenn í heimaþjónustu í dagkvöld- og helgarvinnu.

Launafulltrúi
ráða launafulltrúa.
STARFSSVIÐ:
Launaútreikningar, launavinnsla og afstemming launa
Stemma launabókhald af við fjárhagsbókhald
Ytri samskipti s.s. við lífeyrissjóði og verkalýðsfélög
varðandi kjarasamninga og önnur málefni er tengjast
launamálum
Veita upplýsingar varðandi kjarasamninga og vinnurétt
starfsmanna
Stuðningur við stjórnendur vegna ráðninga
HÆFNISKRÖFUR:
Háskólapróf og /eða 5 ára reynsla af launavinnslu
Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á
vinnumarkaðsmálum s.s. lögum og kjarasamningum
Feynsla af vinnu við launakerÂ nauðsynleg
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Færni í mannlegum samskiptum og getu til að vinna með
ólíkum hópum fólks
Frumkvæði, jákvæðni og metnaður
Umsóknum skal skilað á eyðublaði sem er á www.sinnum.
is/umsókn um starf, merkt launafulltrúi í athugasemdir.
Umsóknarfrestur er til og með 23. desember.
Nánari upplýsingar fást hjá Mjöll í síma 777-1477.

Með því að koma í Sinnum liðið getur þú
fundið gefandi starf sem byggist á mannlegum
samskiptum og einstaklingsmiðaðri þjónustu.
Sinnum leggur á\erslu á sveigjanleika í starÂ
og býður upp á uppbyggilegt og hvetjandi
starfsumhverÂ.
Óskað er eftir fólki sem hefur lipurð og
jákvæðni að leiðarljósi, hefur gott vald á
íslensku og afnot af bíl er skilyrði.
Umsóknum skal skilað á eyðublaði sem er á www.sinnum.
is/umsókn um starf og setja í athugasemdir um hvaða starf
er sótt. Umsóknarfrestur er til og með 1. janúar.
Nánari upplýsingar fást hjá Eygló í síma 770-2225.

Laus eru til umsóknar störf sjúkraliða á hjúkrunardeild á
Vífilsstöðum. Deildin sem er 42 rúma deild á 3 hæðum er
hluti af Landspítala. Þar eru sjúklingar sem hafa gilt færniog heilsumat og eru að bíða eftir vist á hjúkrunarheimili.
Óskum eftir áhugasömum sjúkraliðum til að taka þátt í að
byggja upp og starfa á nýrri deild. Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.

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

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 28. desember 2013.
» Upplýsingar veita Ingibjörg Tómasdóttir, deildarstjóri,
iingibjo@landspitali.is, sími 543 9533/ 824 5769 og Þórdís
Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, thoring@landspítali.is,
sími 543 9106/ 824 5480.

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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

/DXVWVWDUIKMi2OtXGUHL¿QJXHKI

Starfsmaður í birgðastöð
Olíudreiﬁng leitar að vélstjóra eða handlagnum
einstakling til vaktavinnustarfa í olíustöðinni í
Örﬁrisey. Olíustöðin Örﬁrisey er stærsta olíubirgðastöð
landsins. Í birgðastöðinni er unnið á vöktum og felst
vinnan í vöktun birgðastöðvar, losun og lestun olíuskipa,
afgreiðsla eldsneytis til skipa og rekstur dælubúnaðar
og skilvinda. Nánari upplýsingar veitir
Helgi Árnason í síma 550 9938.
Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 15. janúar.
Störﬁn standa báðum kynjum jafnt til boða.
Nánari upplýsingar um Olíudreiﬁngu ehf. má nálgast á
www.oliudreiﬁng.is

SKÓLASKRIFSTOFA HAFNARFJARÐAR
LAUSAR STÖÐUR Í GRUNNSKÓLA

Hraunvallaskóli (590 2800)
lars@hraunvallaskoli.is
Kennsla á unglingastigi
(samfélagsfræði, náttúrufræði og lífsleikni)
Um er að ræða aﬂeysingu til vors.
Öldutúnsskóli (555 1546)
valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is
Stærðfræðikennsla á unglingastigi.
Um er að ræða 100% starf frá áramótum.
Stuðningsfulltrúi (50%)

Sími 770 2221 – 519 1400
www.sinnum.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2013 og
skulu umsóknir berast rafrænt á netföng skólastjóra.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í hús næ ð i s málum o g að fjármunum verð i
sérstaklega varið til þess að auka möguleika
fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Viltu vera með
í liðinu okkar?

AUGNLÆKNINGAR

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.

Deildarlæknir
Laust er til umsóknar starf deildarlæknis við augnlækningar.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið sem fyrst, til tveggja
ára eða eftir samkomulagi.

Vegna aukinna verkefna vill Íbúðalánasjóður bæta
við sig duglegum og jákvæðum starfsmanni.

Starfið hentar vel þeim sem áhuga hafa á sérfræðinámi
í augnlækningum og vilja kynna sér hvort augnlækningar
komi til greina sem framtíðarstarf. Einnig hentar
starfið verðandi heilsugæslulæknum sem vilja afla sér
viðbótarþekkingar í augnsjúkdómafræðum.

Sérfræðingur á einstaklingssviði

Helstu verkefni og ábyrgð

» Þjálfun í augnlækningum með þátttöku í klínísku starfi á
göngu- og legudeild augndeildar auk bakvakta
» Þátttaka í kennslu og fræðsluprógrammi
» Þátttaka í vísindavinnu
» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema

Menntunar- og hæfniskröfur

•

Ítarleg greining og samantekt

•

á greiðsluerfiðleikaferlum og tölfræði

•

•
•

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Starfssvið

Almennt lækningaleyfi
Góð færni í mannlegum samskiptum
Öguð vinnubrögð
Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar

Eftirlit með virkni greiðsluerfiðleikakerfis

Háskólamenntun á sviði viðskipta
Starfsreynsla og þekking á lánamálum
og greiðsluerfiðleikamálum er nauðsynleg

Þátttaka í áframhaldandi þróun lausna

•

Góð færni í Word og Excel

vegna greiðsluerfiðleika og verklags við

•

Framúrskarandi þjónustulund

afgreiðslu umsókna vegna greiðsluerfiðleika

•

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

•

Vinnsla umsókna um úrræði vegna greiðsluvanda

•

Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

•

Greiðsluerfiðleikaráðgjöf

Upplýsingar veitir Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 30. desember nk

» Umsóknarfrestur er til og með 28. desember 2013.
» Upplýsingar veitir Einar Stefánsson, yfirlæknir, netfang
einarste@landspitali.is, sími 543 7217 og 824 5962.

Um er að ræða 100% starf. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi
stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

www.ils.is

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.

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969
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BYGGINGAFRÆÐINGUR
Frumherji hf auglýsir starf sérfræðings
á fasteignaskoðunarsviði.
Um er að ræða starf við skoðanir fasteigna fyrir viðskiptavini Frumherja. Starﬁð felur einnig í sér þróun þjónustunnar
í samvinnu við sviðsstjóra, samskipti við viðskiptavini, upplýsingagjöf, tilboðs- og skýrslugerð ásamt öðrum tilfallandi
verkefnum.
Óskað er eftir byggingafræðingi með menntun og reynslu
sem húsasmiður. Kostur er að viðkomandi haﬁ einnig réttindi sem matsmaður fasteigna. Áhersla er lögð á sjálfstæð
og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði, sveigjanleika og ríka
þjónustulund. Viðkomandi þarf einnig að vera vel ritfær og
vanur tölvuvinnu.
Um er að ræða 100% starfshlutfall. Starfsmaður verður með
aðstöðu á skrifstofum Frumherja í Reykjavík. Einstaklingar af
báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starﬁð.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknir sendist í tölvupósti á póstfangið
kristine@frumherji.is fyrir 2. janúar 2014.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Orri Hlöðversson,
framkvæmdastjóri (orri@frumherji.is) eða Kristín Erla Einarsdóttir, sviðsstjóri (kristine@frumherji.is) í tölvupósti eða í síma
570 9000

Bifvélavirki óskast
Óskum eftir vönum bifvélavirkja við almennar viðgerðir.
Hæfniskröfur: Íslenkumælandi. Góða enskukunnátta.
Hafa gott vald á bilanagreiningu á rafmagni.
Reyklaus vinnustaður.
Verkstæðið sérhæﬁr sig í almennum viðgerðum á
Skoda, Volkswagen, Mitsubishi og Audi.
Upplýsingar veitir Atli Vilhjálmsson á netfanginu:
betribilar@simnet.is eða í síma: 568-1411 á vinnutíma og 897-1852

VÖRUSTJÓRI
MÁLNINGAR
Spennandi og krefjandi starf
í einu stærsta fyrirtæki landsins.
Vörustjóri ber ábyrgð á innkaupum og birgðastjórnun á málningu,
múrvöru og tengdum vörum ásamt því að sinna starfi sölustjóra
þessara vöruflokka.
Vörustjóri ber ábyrgð á sölu, kynningum og tilboðsgerð til fagaðila.
Hann sér um þjálfun starfsmanna í málningardeildum fyrirtækisins
og útlit og framsetningu deildanna.
Vörustjóri málningar heyrir undir framkvæmdastjóra
vörustýringarsviðs.
Hann ber ábyrgð á að þeim sölu- og kostnaðarmarkmiðum
sem snúa að hans vöruflokkum sé náð hverju sinni.
Við leitum að liðsmanni með:






;V\bZccijchZbcÅi^hihiVg[^
B^`aVÄ_cjhijajcYd\\ÂVhVbh`^eiV]¨[c^
;gjb`k¨Â^d\\Ziji^aVÂ[^ccVaVjhc^g
<ÂViakj`jcc{iij
GZ^egZccVcY^haZch`j"d\Zch`j`jcc{iij

Húsasmiðjan er eitt stærsta verslunarfyrirtæki landsins og rekur
ikkgj]hhZb_V[c[gVbiZgjYgZ^[^c\Vgb^ÂhiÂkVg[ng^g
16 verslanir um land allt.

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að
kZ^iV[nghiV[ad``hÄ_cjhijd\]V[V\dii
aðgengi að vörum sínum og starfsfólki.
<^aY^=hVhb^Â_jccVgZgZ[i^g[VgVcY^/

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^gEijg6cYghhdc
[gVb`k¨bYVhi_g^kgjhiÅg^c\Vghk^Âh!eZijg5]jhV#^h
eða í síma 525 3225

Umsóknir berist fyrir 1. janúar n.k. til
Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is.
Öllum umsóknum verður svarað.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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Starfsmaður óskast – Sala/afgreiðsla
Ört stækkandi og framsækið fyrirtæki með
iðnaðar og rekstrarvörur óskar eftir að ráða kraftmikinn
sölu/afgreiðslu mann til starfa. Um fjölbreytt starf er að ræða
en í því felst sala og þjónusta við viðskiptavini í verslun
og heimsóknir í fyrirtæki. Ensku og tölvukunnátta skilyrði.
Reyklaus vinnustaður.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt “Sala 1412”

Starfatorg.is
Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr.ávef

Starfsmaður í gestamóttöku

Lögfræðingur
Sérfræðingur
Starfsmaður á skjalasafn
Doktorsnemi
Vefstjóri
Varðstjóri
Sálfræðingar, meðferðaraðilar
Skólaliði
Kennari í jarðfræði
Kennari í sagnfræði
Sálfræðingur
Hjúkrunardeildarstjóri
Deildarlæknir
Sjúkraliðar
Varðstjórar
Aðalvarðstjórar
Varðstjóri
Móttökuritari
Lögreglumenn
Forstöðumaður þjóðhagsvarúðar
Forstöðumaður áhættugreininga

Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Íbúðalánasjóður
Samgöngutofa
Háskóli Íslands, menntavísindasvið
Háskóli Íslands
Lögreglustjórinn á Eskifirði
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
LSH, hjarta- lungna-, augnskurðd.
LSH, augndeild
LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum
Ríkislögreglustjórinn
Ríkislögreglustjórinn
Ríkislögreglustjórinn
Námsmatsstofnun
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
Fjármálaeftirlitið
Fjármálaeftirlitið

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Höfn
Reykjanesbær
Garðabær
Sauðárkrókur
Reykjavík
Kópavogur
Reykjavík
Reykjavík
Garðabær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ísafj., Patr.fj.
Reykjavík
Reykjavík

201312/036
201312/035
201312/034
201312/033
201312/032
201312/031
201312/030
201312/029
201312/028
201312/027
201312/026
201312/025
201312/024
201312/023
201312/022
201312/021
201312/020
201312/019
201312/018
201312/017
201312/016

101 Hótel auglýsir eftir starfsmanni í gestamóttöku hótelsins

HÓTEL Í MIÐBORGINNI
CenterHotels óska eftir ráða starfsmenn í eftirfarandi stöður:

Sölu og Bókunardeild
Viðkomandi er ábyrgur gagnvart Sölu og bókunarstjóra fyrir daglegri umsjón einstaklingsbókana á hótelunum sem og uppfærslu verða og upplýsinga í öllum bókunarvélum og öðrum dreiﬁleiðum á netinu. Hann hefur umsjón með og samræmir störf
er snúa að einstaklingsbókunum og vinnur stöðugt við að ná markmiðum fyrirtækisins á sviði tekjustýringar og nýtingar.
Starfsmaður skal sýna frumkvæði í þeim málum er heyra undir deildina og hafa ávallt góða yﬁrsýn yﬁr bókanir fyrirtækisins.
Leitum að fólki með reynslu af sambærilegum störfum, góða tungumálakunnáttu, góða tölvuþekkingu og skilning á markaðsmálum.
Starﬁð heyrir undir Sölu og bókunarstjóra CenterHotels og umsóknir óskast sendar á sales@centerhotels.com
fyrir 19.desember 2013.

Kerﬁsstjóri
Verkefnið snýr að daglegum rekstri tölvukerfa sem keyra á Linux og Windows, IPTV sjónvarspkerﬁ, VOIP símkerﬁ, þráðlaust
netkerﬁ auk annarra kerfa.
Um er að ræða spennandi starf þar sem sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð og mikill vilji til að halda
þekkingu við er mikilvægur. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka þekkingu á kerﬁsstjórn, bæði í linux
og windows umhverﬁ auk þekkingar á netkerfum. Leitað er að jákvæðum og drífandi einstaklingi
með ríka þjónustulund.
Starﬁð heyrir undir framkvæmdastjóra rekstrarsviðs og umsóknir óskast sendar á
eva@centerhotels.com fyrir 19. desember 2013.
Á vegum CenterHotels eru rekin 5 hótel í miðborginni með 415 herbergi sem rúma yﬁr
800 manns á hverri nóttu.
Nánari upplýsingar um hótelin er að ﬁnna á heimasíðu okkar www.centerhotels.com

Unnið er á 2-2-3 vöktum allt árið um kring(8:00-20:00).
Helstu verkefni
• Móttöku gesta og önnur verkefni sem
tilheyra móttöku hótelsins
Þarf að geta hafið störf sem fyrst
Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku
• Reynsla af Navision
• Góð tölvukunnátta
• Íslenska/enska skilyrði, önnur
tungumálakunnátta kostur
• Snyrtimennska og stundvísi
• Sveigjanleiki í starfi
• Reyklaus
Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á job@101hotel.is
merkt „101 Hótel Gestamóttaka“
Vinsamlegast sendið umsóknir með ferilskrá á
job@101hotel.is.
Umsóknarfrestur er til og með 30. desember 2013

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd
Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri
einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn.

Aðstoðardeildarstjóri
Staða aðstoðardeildarstjóra á hjúkrunardeild er laus til umsóknar
frá 1. febrúar 2014. Umsóknarfrestur er til 31. desember 2013. Með
umsókn fylgi upplýsingar um námslok, ferilskrá ásamt meðmælum
tveggja umsagnaraðila.

Helstu kröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyﬁ.
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæﬁleikar.
• Faglegur metnaður og góð samskiptahæfni.
• Þekking og reynsla af stjórnunarstörfum æskileg.
Helstu þættir starfsins:
• Umsjón með verkferlum, gerð hjúkrunarferlis
og framkvæmd hjúkrunar.
• RAI-mælingar (raunverulegur aðbúnaður íbúa).
Vinsamlega sendið umsóknir til:
Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
Árskógum 2,
109 Reykjavík
eða í tölvupósti; jonbjorg@skogar.is
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Vaxandi fyrirtæki leitar að:

Sérfræðingi í verslun
Starfið felst m.a. í innkaupum og sölu á sjálfvirknibúnaði auk margvíslegrar aðstoðar við
tækni- og framleiðsludeildir fyrirtækisins.

Snjóathuganir á Ólafsﬁrði
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða
snjóathugunarmann til starfa á Ólafsﬁrði.
Starﬁð er greitt skv. tímataxta og er alla jafna
unnið á tímabilinu 15. október til 15. maí.

Nýr starfsmaður mun fá þjálfun í öryggisatriðum sem tengjast starﬁnu og mati á snjóﬂóðahættu. Æskilegt er að viðkomandi geti
haﬁð störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
• Menntun í rafmagnstæknifræði,
rafmagnsiðnfræði eða rafvirkjun.
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta.
• Sjálfstæð vinnubrögð, kraftur og
útsjónarsemi við lausn verkefna.

Snjóathugunarmaður fylgist með snjóalögum
og veðri í sínu byggðalagi og aðstoðar snjóﬂóðavakt Veðurstofunnar við að meta snjóﬂóðaaðstæður. Einnig sinnir snjóathugunarmaður reglulegum mælingum á snjó, mælir
snjóﬂóð sem falla og skrifar um þau skýrslur.
Auk snjóathugana mun starfsmaður sinna
úrkomumælingum á svæðinu og til hans getur
verið leitað vegna grjóthruns og skriðufalla.

Umsóknarfrestur til og með
5. janúar 2014

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri í
síma 414 8081. Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Naust Marine fyrir 6. janúar.

Umsækjandi verður að þekkja vel til veður- og
snjóaðstæðna á Ólafsﬁrði. Hann verður að
geta gert snjóathuganir til fjalla, jafnvel við
erﬁðar aðstæður, og starfað undir miklu álagi
þegar hættuástand skapast.

Naust Marine, Miðhellu 4, 221 Hafnarfirði
atvinna@naust.is

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir Umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Hjá stofnuninni starfa um
135 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.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og
viðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita
Harpa Grímsdóttir, fagstjóri ofanﬂóðavár
(harpa@vedur.is), Theodór Freyr Hervarsson,
framkvæmdastjóri Eftirlits- og spásviðs
(teddi@vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson,
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is),
í síma 522 6000

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

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

www.vedur.is
522 6000

Veðurfræðingur

Sérfræðingur í eftirliti og athugunum

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða
veðurfræðing í vaktavinnu á Eftirlits- og
spásviði.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða
starfsmann í vaktavinnu við eftirlit og
upplýsingagjöf á Eftirlits- og spásvið.

Starfssvið
Hlutverk veðurfræðings er m.a. að gera
almennar veðurspár ásamt ﬂug- og sjóveður spám. Einnig sinnir hann vöktun
og útgáfu viðvarana vegna veðurvár og
almennri upplýsingaþjónustu.
Menntun og hæfniskröfur
M.S. próf í veðurfræði eða
sambærileg menntun
Greiningarhæfni og gott vald á
úrvinnslu talna og gagna
Góð tölvuþekking og –færni
Færni í mannlegum samskiptum
og teymisvinnu
Gott vald á íslensku og ensku
Hæfni til að miðla upplýsingum

Á Eftirlits- og spásviði starfa 52 starfsmenn og þar af sinna 22 veðurþjónustu.
Veðurstofa Íslands sinnir vöktun á
náttúruvá á breiðum grundvelli. Náin
tengls eru við aðrar stofnanir sem sinna
hlut verkum er tengjast náttúruvá og
veðri, hvort sem er á láði, í legi eða á lofti.
Því er um að ræða spennandi, fjölbreytt
og krefjandi starf.
Um er að ræða fullt starf og fara launin
eftir kjarasamningi ríkisins og viðeigandi
stéttarfélags.
Umsóknarfrestur til og með
5. janúar 2014
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir
um að sækja um starfið á heimasíðu
Veðurstofu Íslands undir
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða á
www.starfatorg.is

Hlutverk
Hlutverk starfsmanns er m.a. að gera
veðurathuganir og sinna almennu eftirliti
á ýmsum eðlisþáttum jarðar. Einnig
þess mun viðkomandi sinna eftirliti með
tölvu- og fjarskiptakerfum. Auk þess
miðlar hann almennum upplýsingum til
þjónustuþega.
Töluverð þróun mun verða á starﬁnu á
þann hátt að viðkomandi mun taka virkan
þátt í gerð veðurspáa í framtíðinni. Veðurstofan mun veita viðkomandi markvissa
þjálfun og kennslu í gerð veðurspáa sem
getur m.a. falið í sér nám í veðurfræði
erlendis.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði náttúru
eða raunvísinda
Góð tölvufærni
Hæfni til að miðla upplýsingum
Færni í mannlegum samskiptum
Greiningarhæfni og gott vald á
úrvinnslu talna og gagna
Geta til að vinna undir álagi
Gott vald á íslensku og ensku
Áhugi á veðurfræði
Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins
og viðeigandi stéttarfélags.
Um er að ræða fullt starf og fara launin
eftir kjarasamningi ríkisins og viðeigandi
stéttarfélags.
Umsóknarfrestur til og með
5. janúar 2014
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir
um að sækja um starfið á heimasíðu
Veðurstofu Íslands undir
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða á
www.starfatorg.is

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir Umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Hjá stofnuninni starfa
um 135 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.
Nánari upplýsingar um störfin veita
Theodór Freyr Hervarsson, framkvæmdastjóri Eftirlits- og spásviðs
(teddi@vedur.is), Ingibjörg E. Garðarsdóttir, rekstrarstjóri (ingibjorg@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is,
522 6000).
Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, samvinna og framsækni.
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka
mið af þessum gildum.

www.vedur.is
522 6000

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

www.hagvangur.is
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Húnaþing vestra

Nú er tæk
kifærið!!

Skólamáltíðir / Veitingarekstur
Sveitarstjórn Húnaþings hefur samþykkt að leita eftir
áhugasömum aðilum til að annast framleiðslu og þjónustu
skólamáltíða (hádegisverðar) fyrir Grunnskóla Húnaþings
vestra á Hvammstanga og Laugabakka frá og með haustinu
2014 og að reka veitingastað á heilsársgrundvelli á
Hvammstanga.
Við framleiðslu skólamáltíða skal tekið mið af manneldismarkmiðum Manneldisráðs og að næringarinnihald
skólamáltíða verði í samræmi við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um matarræði og næringarefni. Þá skal fara eftir
viðmiðum sem koma fram í handbók um skólamötuneyti.
Áhugasamir aðilar sendi Húnaþingi vestra skriﬂega
greinargerð þar sem þeir geri grein fyrir framtíðarsýn sinni
gagnvart rekstri veitingastaðar og framleiðslu skólamáltíða á
Hvammstanga. Í greinargerðinni skal tilgreina staðsetningu
og stærð veitingastaðar, reynslu og þekkingu af sambærilegum rekstri ásamt öðru því sem viðkomandi telur mikilvægt
að fram komi.
Áhugasamir aðilar skili greinargerð sinni á skrifstofu
Húnaþings vestra eigi síðar en föstudaginn 10. janúar 2014.
Frekari upplýsingar veitir Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma
455-2400 og á netfanginu skuli@hunathing.is Sveitarstjórn
Húnaþings vestra áskilur sér rétt til að ganga til samninga
við aðila eða hafna öllum.

VERÐKÖNNUN
Á FIMLEIKABÚNAÐI

Mosfellsbær óskar eftir upplýsingum um verð og
gæði fimleikabúnaðar fyrir gryfjur í nýjum íþróttasal
við íþróttamiðstöðina að Varmá í Mosfellsbæ.
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Um er að ræða allan búnað í gryfjurnar, svo sem trampólín,
svamp, lyftibúnað og fleira samkvæmt lýsingu í gögnum
um verðkönnunina.
Áhugasamir aðilar geta óskað eftir gögnum með því að
senda tölvupóst á netfangið omar@vso.is.
Upplýsingum um verð og gæði skal skilað á skrifstofu
VSÓ ráðgjafar Borgartúni 20 og verða þau opnuð þann
15. janúar 2014 n.k. kl. 14:00 að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Skúli Þórðarson, sveitarstjóri.

Námskeið fyrir lækna um framkvæmd
skoðunar vegna örorkumats
Tryggingastofnun stendur fyrir námskeiði um skoðun m.t.t. staðals vegna örorkumats.
Námskeiðið er ætlað læknum með sérfræðiviðurkenningu sem hafa áhuga á að
ð kynna sér
núgildandi örorkumatsstaðal.
Skoðun samkvæmt örorkumatsstaðli tengist umsókn um lífeyrisgreiðslur
ur hjá Tryggingastofnun
Try
gastofnun.
Námskeiðið er forsenda þess að geta starfað sem verktakalæknir fyrir Tryggingastofnun
yggingastofnun við
v
skoðun vegna örorkumats.
Námskeiðið verður haldið á Grand Hótel í Reykjavík dagana 8. - 9. janúarr 2014 kl. 09:00
00 – 16:00
báða dagana.
Leiðbeinandi er Haraldur Jóhannsson, yfirlæknir hjá Tryggingastofnun
fnun ríkisins og veitir han
hann
nánari upplýsingar í síma 560-4400 eða netfangi: haraldur.johannsson@tr.is
nsso

ëUyXQDUYHUNHIQLVHPVW\èMDYLèIpO|JVHPKDIDìDèDè
PDUNPLèL Dè HIOD YLUND ìiWWW|NX LQQIO\WMHQGD t VDP
IpODJLQXRJYLQQDDèKDJVPXQDPiOXPìHLUUD
 ëUyXQDUYHUNHIQL RJ UDQQVyNQLU VHP VWXèOD Dè E WWUL
VW|èX LQQIO\WMHQGD i YLQQXPDUNDèL RJ YLQQD JHJQ
ODQJWtPDDWYLQQXOH\VL
 5DQQVyNQLU RJ YHUNHIQL VHP YDUèD VW|èX LQQIO\WMHQGD
iK~VQ èLVPDUNDèQXP
gQQXUYHUNHIQLNRPDHLQQLJWLOiOLWD
6W\UNLU YHUèD YHLWWLU IpO|JXP VDPW|NXP RJ RSLQEHUXP
DèLOXP RJ HUX JUDVUyWDU RJ KDJVPXQDIpO|J LQQIO\WMHQGD
VpUVWDNOHJD KY|WW WLO ìHVV Dè V NMD XP (LQVWDNOLQJXP
YHUèDDèMDIQDèLHLQXQJLVYHLWWLUVW\UNLUWLOUDQQVyNQD7LO
UièVW|IXQDU HUX  PLOOMyQLU NUyQD 6W\UNLU JHWD QXPLè
DèKiPDUNLi WOXèXPDIKHLOGDUNRVWQDèLYHUNHIQLV
8QQWHUDèV NMDXPE èLitVOHQVNXRJHQVNX
8PVyNQDUIUHVWXU HU WLO RJ PHè  MDQ~DU  9DNLQ
HU VpUVW|N DWK\JOL i Dè XPV NMHQGXP HU JHUW Dè V NMD
XP i UDIU QX IRUPL i XPVyNQDUYHI 6WMyUQDUUièVLQV
KWWSPLQDUVLGXUVWMULV
ÈYHIYHOIHUèDUUièXQH\WLVLQVHUDèILQQDVWHIQXUtNLVVWMyUQDU
LQQDUtPiOHIQXPLQQIO\WMHQGDIUDPNY PGDi WOXQUtNLV
VWMyUQDULQQDUtPiOHIQXPLQQIO\WMHQGDRJUHJOXUìUyXQDU
VMyèV LQQIO\WMHQGDPiOD PHè QiQDUL XSSOêVLQJXP XP
VNLO\UèLVW\UNYHLWLQJD7U~QDèDUHUJ WWYLèPHèIHUèDOOUD
XPVyNQD

Skráning fer fram með því að senda tölvupóst
fyrir 6. janúar n.k. á netfangið: skraning@tr.is
Námskeiðsgjald er 15 þús.kr. og greiðist við mætingu.

6W\UNLU~UìUyXQDUVMyèL
LQQIO\WMHQGDPiOD
,QQIO\WMHQGDUiè DXJOêVLU HIWLU XPVyNQXP XP VW\UNL ~U
ìUyXQDUVMyèL LQQIO\WMHQGDPiOD 7LOJDQJXU VMyèVLQV
HU Dè HIOD UDQQVyNQLU RJ ìUyXQDUYHUNHIQL i VYLèL
LQQIO\WMHQGDPiOD PHè ìDè Dè PDUNPLèL Dè DXèYHOGD
JDJQNY PDDèO|JXQLQQIO\WMHQGDRJtVOHQVNVVDPIpODJV
$èìHVVXVLQQLYHUèXUVpUVW|NiKHUVODO|JèiHIWLUIDUDQGL
YLèIDQJVHIQL

Hvammstangi 12. desember 2013

Laugavegi 114 | 105 Reykj
Reykjavík | Sím
Sími 560
0 44
4400

Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna. Hjá Tryggingastofnun starfa 110 manns við að veita stórum hópi landsmanna
trausta þjónustu. Tryggingastofnun leggur áherslu á að hafa í röðum sínum hæft starfsfólk til að sinna þeim fjölbreyttu verkefnum sem
stofnuninni er falið. Lögð er áhersla á fjölskylduvænt starfsumhverfi með sveigjanlegum vinnutíma.

sími: 511 1144
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölufulltrúi
Sími 661 7788

*

100% þjónusta = árangur

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
Stærð: 115,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1962
Fasteignamat: 21.700.000

Fagrabrekka 25
200 Kópavogur
Mikið endurnýjuð íbúð

Stærð: 140,6 fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1989
Fasteignamat: 26.800.000
Bílskúr: Já

Rauðhamrar 12
Reykjavík
Fjögurra herb. með bílskúr

Borg

Opið
Hús

Lind

Opið
Hús

Kristján Þórir
Sölufulltrúi
6961122
kristjan@remax.is

Opið hús mánudaginn kl. 18.00-18.30

Sunnudaginn 15 des. kl. 16:00-16:30

Verð: 29.900.000

RE/MAX Borg og Þóra kynna bjarta og fallega íbúð á jarðhæð með sérinngangi og 4 svefnherbergjum.
Forstofa, gangur/hol, stórt og nýlegt eldhús með góðum borðkrók, stofa, 4 svefnherbergi, geymsla og
þvottahús innan íbúðar og ný-uppgert baðherbergi. Fyrir framan inngang í íbúðina hefur verið komið
fyrir palli og aðstöðu fyrir garðhúsgögn.
Frábær staðsetning - stut í skóla, verslanir og þjónustu.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Verð: 32.900.000

Falleg fjögurra herbegja íbúð með bílskúr. Búið er að stækka stofu með því að taka niður eitt herbergi,
en litið mál að breyta aftur og er hurðin til og fylgir með. Íbúðin er á 1 hæð en það er gengið upp einn
stiga svo að útsýni næst úr íbúðinni. Íbúðin er vel skipulögð og öll ný máluð, húsið var málað að utan
sumarið 2012. Íbðúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Kristján tekur vel á móti öllum í opnu
húsi á sunnudaginn.

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali
7772882
thora@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
5107900
thorunn@remax.is

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

SKIPASUND 82 - 104 RVK
Opið hús í dag, laugardag milli kl 15-15:30

S. 896 8767
www.egfasteignamiðlun.is

'$/%5$87

PIÐ

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

S

Opnunartími
kl. 9-17
OPIÐ
MÁN.-FIM.mán-fös
9-18 OG FÖS.
9-17

HÚ

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

O

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

FRÓÐENGI 14 - 112 RVÍK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 15.12. FRÁ KL. 14-15
OP
IÐ
HÚ
S

OPIÐ HÚS

Mikið endurnýjað sjarmerandi 165,9 fm einbýlishús, 4 herb
2 stofur, möguleiki að skipta í aukaíbúð í kjallara stór lóð,
miklir möguleikar. V. 44,9 millj.
Kristberg 892-1931

mánudaginn 16.12.
milli kl. 14 og 15.

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
(íbúð. 201) í fjölbýlihúsi fyrir 60 ára og eldri
Íbúðin sem er mikið endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi og
gólfefni, er eingöngu seld til félaga í Samtökum aldraðra og er
háð ákvæðum samþykkta samtakana.

Frábær staðsetning í Laugardalnum

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

www.egfasteignamiðlun.is

Falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í
bílgeymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú rúmgóð svefnherbergi,
stofu, eldhús, þvottahús og baðherbegi. Geymsla í íbúð og einnig
í kjallara. Suður svalirl. Stærð 112,0 fm og bílastæði í bílgeymslu
24,0 fm. Íbúðin er laus strax Ásett verð kr. 30,0 millj.
Áhugasamir velkomnir.
'DQ96:LLXP
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Ráðningarþjónusta

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði til leigu

Leitar þú að starfsmanni?
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.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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 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.

Nýlega innréttað 2.062m² skrifsofuhúsnæði til leigu og
afhendingar strax. Húsnæðið getur leigst í einingum
frá 300m² upp í allt að 2.062m². Húsnæðið er innréttað á
smekklegan hátt með glerveggjum og niðurteknum loftum.
Öflugar tölvulagnir. Loftræstikerfi. Mötuneyti og fullbúið
eldhús á staðnum, auk starfsmannaaðstöðu (sturtur ofl.).
Aðkoma er að húsinu frá efri og neðri jarðhæð með nægum
bílastæðum allt í kring. Sjón er sögu ríkari, pantið skoðun
hjá sölumönnum okkar. Leiguverð: Tilboð.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála 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 er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Áhugasamir hafið samband
við sölumenn okkar.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

s. 511-2900
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19. DES
21. DES
23. DES

BÍÓHÖLLIN AKRANESI
HOF AKUREYRI
HARPA

KL .20:30
KL. 20:30
KL .22:00

MIÐAVERÐ
MIÐAVERÐ
MIÐAVERÐ

3.900
5.900
6.900 / 4.900

