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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Skóla- og frístundasvið
/DXVWVWDUIKMi2OtXGUHL¿QJXHKI

Starfsmaður í olíubirgðastöð
Olíudreiﬁng leitar að handlögnum einstakling til
vaktavinnustarfa í olíustöðinni í Örﬁrisey. Olíustöðin í
Örﬁrisey er stærsta olíubirgðastöð landsins.
Í birgðastöðinni er unnið á vöktum og felst vinnan
í vöktun birgðastöðvar, losun og lestun olíuskipa,
afgreiðslu eldsneytis til skipa og reksturs 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

Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann Miðborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu aðstoðarleikskólastjóra í Miðborg.
Miðborg er átta deilda leikskóli sem starfræktur er í þremur húsum í miðborg Reykjavíkur. Í leikskólanum er lögð áhersla á menningu
og listir í viðum skilningi svo og málrækt og íslenskukennslu enda er stór hluti barnanna af erlendum uppruna.
Einkunnarorð Miðborgar eru: Vinátta, virðing, víðsýni og vellíðan. Sjá nánar á heimasíðu leikskólans.
Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum og hefur áhuga á þróun nýjunga í leikskólastarﬁ.
Meginhlutverk aðstoðarleikskólastjóra er að:
• Vinna með leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans
skipulagningu kennslu- og uppeldisstarfsins.
• Vera staðgengill leikskólastjóra í fjarveru hans
• Vera virkur þáttakandi í stefnumótun og áætlanagerð.
• Sjá um samskipti og samvinnu við foreldra í samráði við
leikskólastjóra.
• Sjá um heimasíðu leikskólans
• Vera faglegur leiðtogi
• Sinna öðrum þeim verkefnum sem leikskólastjóri
felur honum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyﬁsbréf sem leikskólakennari
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæﬁleikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf og leyﬁsbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari.
Ráðið verður í stöðuna frá 1.mars 2014 eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 19.janúar 2014.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
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Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Halldórsdóttir leikskólastjóri í síma 4113555 og 6939824 og Margrét Björk Jóhannesdóttir
aðstoðarleikskólastjóri í síma 4113550. Netföng: ragnheidur.halldorsdottir1@reykjavik.is / margret.bjork.johannesdottir@reykjavik.is

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

Menningar- og ferðamálasvið

SAFNSTJÓRI
Laus er til umsóknar staða safnstjóra hjá nýju safni í eigu Reykjavíkurborgar sem mun fela í sér samruna og samþættingu
starfsemi Minjasafns Reykjavíkur, Víkurinnar – Sjóminjasafnsins í Reykjavík, Ljósmyndasafns Reykjavíkur og Viðeyjar.
Safnið hefur umsjón með menningarminjum í Reykjavík og ber ábyrgð á söfnun, skráningu, rannsóknum og miðlun á
fjölbreyttum safnkosti: munum, húsum, ljósmyndum, og minjum tengdum sjómennsku, siglingum, útgerð o.ﬂ. sem eru
einkennandi fyrir menningararf borgarinnar og varpar ljósi á sögu hennar og menningu. Það ber jafnframt ábyrgð á skráningu
fornleifa, húsa og mannvirkja, rannsóknum og eftirliti þeirra, og er ráðgjaﬁ borgaryﬁrvalda um verndun menningarminja í
Reykjavík og um önnur menningarsöguleg verkefni.
Undir safnið munu heyra söfnin og sýningarstaðirnir Árbæjarsafn og Landnámssýningin Reykjavík 871+/-2, ásamt sérsöfnum
og safnheildum, Ljósmyndasafn Reykjavíkur í Grófarhúsi, Sjóminjasafnið að Grandagarði 8 og Viðey
Safnið mun starfa samkvæmt safnalögum nr. 141/2011, lögum um menningarminjar nr. 80/2012 og lögum um skil menningarverðmæta til annarra landa nr. 57/2011. Safnið og stjórn þess starfa í samræmi við siðareglur ICOM, Alþjóðaráðs safna,
menningarstefnu, ferðamálastefnu og samþykktir Reykjavíkurborgar.
Ábyrgðarsvið safnstjóra:
• Þátttaka í undirbúningi stofnunar nýs borgarsafns sem gert
er ráð fyrir að taki til starfa um mitt ár 2014.
• Forysta við að innleiða breytingar á rekstri og starfsemi
þeirra eininga sem undir sameinað safn heyra, með það
að markmiði að eﬂa fagmennsku, styrkja rekstur og auka
sýnileika safnsins gagnvart borgarbúum og gestum.
• Ábyrgð á stjórnun, rekstri og stjórnsýslu safnsins.
• Undir verksvið heyra fjármál, starfsmannamál og
framkvæmd ákvarðana menningar- og ferðamálaráðs
og borgaryﬁrvalda sem að safninu snúa.
• Safnstjóri skipuleggur þjónustu safnsins og leiðir aðra
faglega starfsemi þess í samræmi við samþykktir og lög.

Kröfur gerðar til umsækjenda:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi og staðgóða þekkingu á
sviði safnsins.
• Góða þekkingu á safna- og/eða menningarstarﬁ.
• A.m.k. 5 ára stjórnunarreynslu.
• Sannfærandi leiðtogahæﬁleika, frumkvæði og
skipulagshæfni.
• Skilning á markaðsstarﬁ og hæfni til að leiða öﬂuga
kynningu á safninu.
• Þekking á starfsumhverﬁ opinberrar stjórnsýslu er kostur.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góða tungumálakunnáttu og mikla hæfni til að setja fram
mál í ræðu og riti.

Næsti yﬁrmaður er sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs sem fer með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg.
Sviðsstjóri ræður safnstjórann til ﬁmm ára að höfðu samráði við menningar- og ferðamálaráð Reykjavíkurborgar.
Launakjör heyra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar og um ráðningarréttindi gilda reglur um réttindi og skyldur stjórnenda
hjá Reykjavíkurborg.
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar nk. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf eigi síðar en 15. mars nk. Umsóknir skulu sendar
á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita: Sviðsstjóri svanhildur.konradsdottir@reykjavik.is og skrifstofustjóri rekstrar og fjármála
berglind.olafsdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Forstöðulæknir lyﬂækninga
Laus er til umsóknar 100% staða forstöðulæknis lyﬂækninga. Staðan veitist frá 1. mars eða eftir samkomulagi.
Ábyrgðarsvið: Forstöðulæknir veitir lyﬂækningum faglega forstöðu, ber rekstrarlega ábyrgð og starfsamannaábyrgð.
Forstöðulæknir ber ábyrgð á kennsluhlutverki og tekur þátt í klínísku starﬁ.
Hæfniskröfur: Umsækjandi skal hafa lækningaleyﬁ og fullgild réttindi í lyﬂækningum. Auk faglegrar reynslu, fræðilegrar
þekkingar og reynslu af stjórnun og kennslu er lögð áhersla á leiðtogahæﬁleika og hæﬁleika á sviði samskipta, samvinnu
og sjálfstæðra vinnubragða.
Lyﬂækningadeild Sjúkrahússins á Akureyri þjónar aðallega íbúum Norður- og Austurlands 18 ára og eldri, á fjölbreyttu sviði
lyﬂækninga. Innan deildarinnar er legudeild, almenn göngudeild, speglunardeild og rannsóknarstofa í lífeðlisfræði. Við deildina
starfa 7 sérfræðingar, auk þess sem krabbameinslæknar, húðlæknir, gigtarlæknir og lungnalæknir veita reglubundna þjónustu.
Næsti yﬁrmaður er Gróa B. Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri lyﬂækningasviðs.
Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Gróa B. Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri lyﬂækningasviðs í síma 860 0496
eða tölvupósti groaj@fsa.is og Sigurður E. Sigurðsson framkvæmdastjóri lækninga í tölvupósti ses@fsa.is
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2014. Umsóknum skal skilað, á umsóknareyðublaði Embættis landlæknis
um læknisstöður, sem fæst á vef sjúkrahússins www.fsa.is til starfsmannastjóra sjúkrahússins eða á netfang thora@fsa.is
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt með upplýsingum um fræðilegar rannsóknir,
rit- og kennslustörf og staðfest afrit af fylgigögnum.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru: ÖRYGGI – SAMVINNA – FRAMSÆKNI.
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður. Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu sérgreinameðferðir, það er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins og er kennslusjúkrahús.

Tækni- og verkfræðingar
VSB Verkfræðistofa leitar að tækni- eða verkfræðingum til
starfa sem fyrst á sviði burðarvirkja og rafkerfa.
Starf á sviði burðarvirkja felst í hönnun burðarvirkja
bygginga. Starfsreynsla og þekking á AutoCAD og helstu
burðarþolsforritum er nauðsynleg. Frekari upplýsingar
gefur Björn Gústafsson (bjorn@vsb.is).
Starf á sviði rafkerfa felst í hönnun raﬂagna í mannvirki
auk annarra tilheyrandi verkefna við undirbúning og
eftirfylgni framkvæmda. Reynsla af hönnun og þekking á
AutoCAD og helstu hönnunarforritum er æskileg.
Frekari upplýsingar gefur Örn Guðmundsson (orn@vsb.is).
Leitað er að einstaklingum þar sem fagmennska og
metnaður er í fyrirrúmi við lausn verkefna. Góð almenn
tölvufærni áskilin auk færni í ritun texta og framsetningu
gagna. Hæfni og áhugi viðkomandi hefur áhrif á þróun í
starﬁ.
Umsókn um starf með upplýsingum um menntun, hæfni og
starfsreynslu óskast skilað á skrifstofu VSB eða á ofangreind netföng eigi síðar en 14. janúar n.k. Fyllsta trúnaðar
er gætt.
VSB Verkfræðistofa ehf. er fjölhæf verkfræðistofa sem sinnir
verkfræðilegri ráðgjöf. Á stofunni starfa 17 manns. VSB veitir
viðskiptavinum ráðgjöf með lausnum sem einkennast af
hagkvæmni, fagmennsku og áreiðanleika. VSB er til húsa að
Bæjarhrauni 20 í Hafnarﬁrði og hefur starfað síðan árið 1987.
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Upplýsingar veita:
Klak Innovit er í fararbroddi í nýsköpunar- og frumkvöðlaumhverfinu á Íslandi. Yfir 4000 gestir sóttu viðburði
félagsins árið 2013 í þeim 13 verkefnum sem félagið stýrir. Klak Innovit er með starfsemi í Háskóla Íslands,
Háskólanum í Reykjavík, Innovation House Eiðistorgi og á þeim stöðum sem verkefni krefjast hverju sinni.

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Markmið Klak Innovit er að efla nýsköpunar- og frumkvöðlaumhverfið á Íslandi, með það að markmiði að búa
til öflug, framsækin fyrirtæki til framtíðar.

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Klak Innovit er brautryðjandi í að aðstoða fólk með þróun viðskiptahugmynda. Við þurfum öflugt fólk til að taka
þátt í framþróun félagsins og uppbyggingu verkefna.

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is

Klak Innovit vinnur að fjölmörgum verkefnum sem reyna á skapandi hugsun, greiningarhæfileika og úrlausn
flókinna viðfangsefna.

Umsóknarfrestur er til og
með 12. janúar.

Klak Innovit leitar að öflugum framkvæmdastjóra og verkefnastjóra til að leiða
starfsemi fyrirtækisins.

Umsókn fylgi ítarleg starfsferilskrá,
nauðsynlegar staðfestingar og
greinargerð um áhuga og hæfni
viðkomandi í starfið.
Farið verður með allar umsóknir
og fyrirspurnir sem trúnaðarmál
og þeim svarað.

Meðal ábyrgðarverkefna er StartupReykjavik (startupreykjavik.com), StartupEnergy (startupenergy.is), Gulleggið (Gulleggid.is),
SeedForum (seedforum.is), Alþjóðleg athafnavika (athafnavika.is), Atvinnu- og nýsköpunarhelgar (startupweekend.org) og
Viðskiptasmiðjan. Þá munu viðkomandi vera virkir í stefnumótun félagins og verkefna þess í heild sinni.

Framkvæmdastjóri

Verkefnastjóri

Okkur vantar kraftmikla, óþreytandi og áberandi
duglega manneskju sem kann allt; meðal annars að
stýra verkefnum, mynda og viðhalda tengslum og stýra
daglegum rekstri félagsins. Æskilegt er að viðkomandi
hafi reynslu af stjórnunarstörfum og sé framúrskarandi
í rituðu og mæltu máli, jafnt íslensku sem ensku, með
góða þekkingu á nýsköpunar- og frumkvöðlaumhverfinu
á Íslandi. Háskólamenntun mjög æskileg.

Getur þú hugsað út fyrir kassann og leyst óleysanleg
verkefni? Við leitum að metnaðarfullum verkefnastjóra
sem getur leitt lykilverkefni félagsins. Viðkomandi þarf að
hafa metnað fyrir framsetningu og eftirfylgni verk-, tíma-,
og kostnaðaráætlana og geta komið með frumkvæði að
úrlausnum sem félagið getur verið stolt af.
Háskólamenntun mjög æskileg.

Við leitum að fólki með:

Við lofum:

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mikinn metnað og framkvæmdasemi
• Áhuga á nýsköpunar- og frumkvöðlaumhverfinu
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góða samskiptaog forystuhæfileika
• Getu til að starfa í alþjóðlegu umhverfi

• Tækifærum til að læra, vaxa og þroskast í starfi
• Skemmtilegum vinnustað
• Fjölbreyttu starfsumhverfi
• Aðgengi að framúrskarandi tengslaneti
• Starf hjá félaginu hefur reynst mörgum dýrmætur stökkpallur
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Skilur þú það sem stendur hér að ofan? Þá vill Tryggingamiðstöðin
ræða við þig um starf í viðskiptaþróun félagsins.
Starfssvið
»

Þátttaka í þróun nýrra vátrygginga-

Hæfniskröfur
»

vara og aðferða sem geta aukið
samkeppnisfærni félagsins.
»
»

Greining á ytri og innri aðstæðum

legum greinum.
»

Brennandi áhugi á lausn flókinna

á vátryggingamarkaði.

verkefna með aðstoð tölvutækni

Vinnsla og framsetning gagna úr

og stærðfræði.

stórum gagnasöfnum.
»

Háskólanám í verkfræði, tölvunarfræði, stærðfræði eða sambæri-

»

Hæfni í mannlegum samskiptum og

»

Geta til að starfa sjálfstætt og í hópi.

»

Geta til að starfa undir álagi.

Þróun hugbúnaðar í ýmsum
forritunarmálum.

miðlun og framsetningu upplýsinga.

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

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri fjárfestinga og viðskiptaþróunar,
Garðar Þ. Guðgeirsson (gardar@tm.is) og veitir hann frekari upplýsingar um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar n.k. Umsóknir ásamt ferilskrá skal
senda á netfangið starf@tm.is. Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og
öllum umsóknum verður svarað.
Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar meginviðfangsefni. Það er markmið okkar
að viðskiptavinir upplifi í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti
betri vernd gegn áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma og fái
ávallt framúrskarandi þjónustu við úrlausn sinna mála hvort sem er við kaup á tryggingum, við
tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.
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Upplýsingar veitir:
GlaxoSmithKline ehf. er dótturfyrirtæki GlaxoSmithKline plc, eins stærsta fyrirtækis heims á
sviði rannsókna og þróunar á nýjum lyfjum og bóluefnum. Markmið okkar er að bæta lífsgæði
fólks með því að gera því kleift að áorka meiru, líða betur og lifa lengur. Nánari upplýsingar
um fyrirtækið er að finna á www.gsk.com.

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 15. janúar 2014

Gæðafulltrúi (Quality Lead)
GlaxoSmithKline ehf. óskar eftir að ráða gæðafulltrúa til þess að leiða gæðamál fyrirtækisins
hérlendis, í nánu samstarfi við gæðadeild móðurfélagsins.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Umsjón með innleiðingu og eftirfylgni gæðamála
• Ritstjórn gæðahandbókar og umsjón með gæðaskjölum
• Innri úttektir og umsjón með umbótaverkefnum
• Þátttaka í ýmsum verkefnum fyrirtækisins á sviði gæðamála

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla á sviði gæðamála, helst af sambærilegu starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð tölvufærni
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni
• Samskiptahæfni og sveigjanleiki
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Upplýsingar veitir:
Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur einnig bifreiða-,
járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Verkstæðin sjá um viðhald og uppbyggingu á eignum félagsins
auk þess að sjá um viðhald og uppbyggingu á tæknibúnaði þjónustustöðva olíufélaga og viðhaldsverkefni
fyrir ýmsa aðila. Starfsmenn félagsins eru um 130 talsins á 34 starfsstöðum víðsvegar um landið.

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 12. janúar.

Verkefnastjóri í krefjandi og fjölbreytt verkefni

Við hvetjum konur jafnt sem
karla til að sækja um.

Olíudreifing ehf. leitar að öflugum verkefnastjóra til að stýra krefjandi og fjölbreyttum verkefnum sem
taka til vélsmíði og lagnavinnu. Fylgt er gæðavottuðum vinnubrögðum.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Skipulagning og útfærsla verkefna
• Verkefnastjórn og eftirlit
• Gerð kostnaðaráætlana og tilboðsgerð
• Uppgjör verka
• Samskipti við viðskiptavini

• Verk- eða tæknifræði, iðnfræði eða vélfræði með grunn í vélgreinum
• Meistararéttindi kostur
• Samskiptahæfni, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður
• Þjónustulund
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Upplýsingar veitir:
Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur einnig bifreiða-,
járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Verkstæðin sjá um viðhald og uppbyggingu á eignum félagsins
auk þess að sjá um viðhald og uppbyggingu á tæknibúnaði þjónustustöðva olíufélaga og viðhaldsverkefni
fyrir ýmsa aðila. Starfsmenn félagsins eru um 130 talsins á 34 starfsstöðum víðsvegar um landið.

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 12. janúar.
Að loknu ráðningaferli verður öllum
umsóknum svarað.

Tæknimaður

Við hvetjum konur jafnt sem
karla til að sækja um.

Olíudreifing ehf. leitar eftir öflugum tæknimanni (rafeindavirkja/rafvirkja) í fjölbreytt og spennandi
verkefni á rafmagnsverkstæði sitt.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Uppsetning á tæknibúnaði tengdum sjálfsölum,

• Sveinspróf í rafeindavirkjun/rafvirkjun
• Mjög góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð
• Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hóp
• Þjónustulund
• Enskukunnátta nauðsynleg

dælubúnaði og búnaði því tengdu
• Forritun og stýringar
• Bilanagreining og viðgerðir
• Vettvangsþjónusta til viðskiptamanna
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Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur
og lögg. fast.
Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Sölufulltrúi fasteigna
Fold-fasteignasala óskar eftir sölufulltrúa.
Afkastatengd þóknun þar sem aðgangur að sameiginlegri
söluskrá skapar góða tekjumöguleika fyrir
dugmikla einstaklinga. Fold er rótgróin traust
og metnaðarfull fasteignasala
Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir á netfang vidar@fold.is
eða haﬁð samband við Viðar Böðvarsson í síma 552-1400 fyrir 10. janúar 2014.

Icewear leitar eftir jákvæðu,
ábyrgðarfullu og kraftmiklu
starfsfólki sem hefur gaman
af mannlegum samskiptum,
ﬂottri hönnun og sölumennsku.

Sölu- og afgreiðslustarf
Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku og afgreiðslustörfum skilyrði!
• Góð framkoma og snyrtimennska
• Metnaður og heiðarleiki
• Frumkvæði og drífandi vinnubrögð
• Enskukunnátta
Viðkomandi þarf að geta byrjað strax
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið:
eyglo@icewear.is fyrir 24.janúar
Umsóknum ekki svarað í síma.
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Nánari upplýsingar:
orvar@hreint.is eða borghildur@hreint.is

Sími 554 6088 • hreint@hreint.is • www.hreint.is

• Reykjavík
• Akureyri
• Selfoss
• Akranes
• Hveragerði

66°NORÐUR leitar að dugmiklum
útivistargörpum til sölustarfa.
66°NORÐUR hefur verið í fararbroddi í framleiðslu útivistarfatnaðar á Íslandi
allt frá árinu 1926. Við bjóðum skemmtileg og krefjandi störf hjá vaxandi
fyrirtæki í alþjóðlegu umhverfi.

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar nk.

•
•

Umsækjendur eru beðnir um að senda
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
starf@66north.is með fyrirsögninni
„Umsókn – Starfsmaður í verslun“.

•
•
•
•
•
•

Brennandi áhugi á útivist og hreyﬁngu.
Þátttaka í starﬁ björgunarsveitanna er
kostur.
Mjög góð enskukunnátta.
Kunnátta í Norðurlandamáli, þýsku
eða öðrum tungumálum er kostur.
Þjónustulund og jákvætt viðmót.
Reynsla af sölustörfum.
Stúdentspróf.
Framhaldsmenntun er kostur.

Leirvogstunguskóli
Auglýst er eftir leikskólakennara í
stöðu deildarstjóra og stöðu almenns
starfsmanns.
Kjör eru skv. stéttarfélagi KÍ og Stamos við LNS

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Elín Tinna Logadóttir í elin@66north.is

Leirvogstunguskóli er um 50 barna leikskóli, staðsettur í
friðsælu umhverfi með fallega náttúru allt um kring.
Upplýsingar um störfin veita skólastjórnendur,
Gyða Vigfúsdóttir í síma 8916609 og Guðrún Björg Pálsdóttir
í síma 586 8648
Umsóknarfrestur er til 15. janúar og skal umsóknum skilað á
netfangið leirvogstunguskoli@mos.is ásamt upplýsingum um
menntun og reynslu.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

43.065

Við leitum að
fólki sem kann
að meta vont veður

Við leitum að vandvirkum og samviskusömum
einstaklingum, 20 ára eða eldri í fullt starf við ræstingar
hjá heilbrigðisstofnun á Höfuðborgarsvæðinu. Um er að
ræða dag-, kvöld- og helgarverkefni.
Viðkomandi þarf að hefja störf 1. febrúar 2014.
Hæfniskröfur
• Æskilegur aldur 20+
• Jákvæðni
• Vandvirkni
• Samviskusemi
• Góð kunnátta í íslensku
eða ensku
• Hreint sakavottorð skilyrði

Golfklúbburinn Leynir óskar
eftir golfkennara til starfa

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Staða Íþróttastjóra Golfklúbbsins Leynis
Íþróttastjóri gegnir lykilhlutverki í starﬁ klúbbsins
og hefur umsjón með skipulagi og þjálfun kylﬁnga
í klúbbnum.
Starfssvið:
• Stefnumótun og markmiðasetning
varðandi golfþjálfun.
• Ábyrgð á skipulagi og framkvæmd
þjálfunar barna og unglinga.
• Ábyrgð á skipulagi og framkvæmd
þjálfunar afrekskylﬁnga.
• Ábyrgð á þjónustu við almenna kylﬁnga
á sviði þjálfunar.
• Upplýsingagjöf og samstarf við stjórn og
nefndir klúbbsins.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðurkennt PGA golfkennaranám, PGA nemi,
eða annað sambærilegt nám
• Reynsla af sambærilegu starﬁ kostur.
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum.
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti.
• Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum.
Umsóknum skal fylgja greinagóð ferilskrá
umsækjanda. Senda skal umsóknir á netfangið
leynir@leynir.is, merkt golfkennari fyrir 14. janúar 2014.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir framkvæmdastjóri
Golfklúbbsins Leynis í síma 896-2711 ogá netfanginu
gs@leynir.is
• Golfklúbburinn Leynir var stofnaður árið 1965 og fagnar 50 ára afmæli árið 2015.
• Garðavöllur, golfvöllur Golfklúbbsins Leynis er einn glæsilegasti 18 holu golfvöllur
landsins. Völlurinn er rómaður fyrir fallegt og skemmtilegt umhverﬁ, góða umhirðu
og frábærar púttﬂatir.
• Félagsmenn eru um 400 og þar af eru börn og unglingar um 100 sem taka þátt
í starﬁ klúbbsins.
• Golfklúbburinn Leynir býður kylﬁngum upp á yﬁrbyggt og ﬂóðlýst æﬁngasvæði,
góðar pútt- og vippﬂatir til æﬁnga og og mun í janúar 2014 opna nýja inni aðstöðu
þar sem kylﬁngar geta æft sveiﬂuna, vippinn og púttinn.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Heilbrigðisfulltrúar óskast
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur auglýsir laus til umsóknar störf heilbrigðisfulltrúa bæði í matvælaeftirlit og umhverfiseftirlit.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í tvær deildir: Matvælaeftirlit og Umhverfiseftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og
hundaeftirlit.
Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi
og tryggja sem kostur er að neysluvatn og matvæli borgarbúa séu örugg og heilnæm.
Starf við heilbrigðiseftirlit felst m.a. í eftirliti með matvælum, hollustuháttum og mengunarvörnum í fyrirtækjum og stofnunum,
útgáfu starfsleyfa, umsögnum, fræðslu og að sinna kvörtunum, ásamt öðrum verkefnum.
Deildarstjóri er næsti yfirmaður.
Í starfinu felst m.a. :
s Að hafa reglubundið eftirlit með starfsleyfisskyldum
fyrirtækjum í samræmi við lög um matvæli nr. 93/1995,
lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og
reglugerðir skv. þeim.
s !¡ SINNA SKRÉNINGUM SKâRSLUGER¡ OG BRÏFASKRIFTUM SINNA
kvörtunum og annast fræðslu. Beita þvingunarúrræðum í
samráði við deildarstjóra.
s 3INNA Ú¡RUM VERKEFNUM SAMKVMT FYRIRMLUM
deildarstjóra.
s !¡ VINNA ME¡ HØPI SÏRFR¡INGA (EILBRIG¡ISEFTIRLITSINS

Menntunar- og hæfniskröfur:
s (ÉSKØLAMENNTUN É SVI¡I HEILBRIG¡ISVÓSINDA RAUNVÓSINDA SS
matvælafræði og líffræði, dýralækninga, umhverfisfræða eða
sambærileg menntun.
s (FNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM SVEIGJANLEIKI OG
samstarfshæfni. Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi.
s *ÉKV¡NI SAMVISKUSEMI OG VILJI TIL A¡ TAKAST É VI¡ FJÚLBREYTT OG
krefjandi verkefni.
s 3JÉLFST¡I FRUMKV¡I OG SKIPULAGSHFILEIKAR
s &RNI TIL A¡ SETJA FRAM RITA¡ MÉL FYRIR STJØRNSâSLU BORGARINNAR É
greinargóðri íslensku.
s 2EYNSLA AF EFTIRLITSSTÚRFUM OG RÏTTINDI TIL A¡ STARFA SEM
heilbrigðisfulltrúi er kostur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Um full stöðugildi er að ræða.
Æskilegt er að starfsmenn geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Óskar Ísfeld Sigurðsson, deildarstjóri Matvælaeftirlits og Rósa Magnúsdóttir deildarstjóri
Umhverfiseftirlits Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, Borgartúni 12-14, frá kl. 9-16 í síma 411 1111 og með tölvupósti til
oskar.isfeld.sigurdsson@reykjavik.is og rosa.magnusdottir@reykjavik.is
Sótt er um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum Störf í boði. Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2014.
Nánari upplýsingar um Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er að finna á vefslóðinni: http://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í
síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Við leitum að
forystugarpi sem
kann að klæða sig vel

Lausar stöður í leikskólum
Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Þroskaþjálﬁ og/eða annað
uppeldismenntað starfsfólk
Hlíðarberg (578 4300 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Deildarstjóri
Hraunvallaskóli (590 2800 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Leikskólakennari
Þroskaþjálﬁ
Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Deildarstjóri
Leikskólasérkennari
Þroskaþjálﬁ
Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Skilastaða
Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Víðivellir (555 2004 vidivellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólasérkennari og/eða þroskaþjálﬁ
Ath. þar sem auglýst er staða leikskólakennara
/deildarstjóra verða ekki aðrir ráðnir í þá stöðu nema
enginn leikskólakennari fáist til starfsins.

Allar upplýsingar veita leikskólastjórar viðkomandi
skóla.Umsækjendum er bent á heimasíður skólanna
til að kynna sér stefnur og starfsemina nánar.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um
störﬁn.
Umsóknarfrestur er til 12. janúar 2014.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

66°NORÐUR leitar að drífandi verslunarstjóra í verslun okkar við Bankastræti.
Starfið felst í daglegri stjórnun verslunarinnar, samskiptum og þjónustu við
viðskiptavini, ábyrgð á sölu- og þjónustumarkmiðum, mönnun vakta og ráðningum.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf þegar í stað.

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar nk.

•
•

Umsækjendur eru beðnir um að senda
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
starf@66north.is með fyrirsögninni
„Umsókn – Verslunarstjóri“.

•
•
•
•
•
•

Brennandi áhugi á útivist og hreyﬁngu.
Reynsla af verslunarstjórnun
og sölumennsku.
Menntun í verslunarstjórnun eða
önnur menntun við hæfi er kostur.
Góð almenn tölvukunnátta.
Mjög góð enskukunnátta. Kunnátta
í Norðurlandamáli og þýsku er kostur.
Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni
og frumkvæði.
Þjónustulund og jákvætt viðmót.
Framúrskarandi samskiptahæfileikar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Elín Tinna Logadóttir í elin@66north.is

Við óskum eftir að ráða manneskju
á skrifstofu sem er vanur bókari.
Umsóknir sendist á gisli@gtv.is

5DXèKHOOX+DIQDUIM|UèXU6tPL)D[
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Við óskum eftir vélamönnum
og meiraprófsbílstjórum.
Umsóknir sendist á gisli@gtv.is

ÖRYGGISGÆSLA
Í KRINGLUNNI

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.
Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um
850 manns í 500 stöðugildum.

Hagkaup óskar eftir að ráða öryggisverði til starfa.
Starfið felst í staðbundinni öryggisgæslu og almennu rýrnunareftirliti
í verslunum Hagkaups.
Hagkaup leggur mikinn metnað í öryggismál í verslunum sínum
og fá öryggisverðir Hagkaups víðtæka þjálfun til að geta sinnt
starfi sínu sem best.
Við leitum að einstaklingum sem eru líkamlega hraustir, heiðarlegir, með
hreint sakavottorð, metnaðargjarnir og útsjónasamir. Viðkomandi þarf að
hafa fullt vald á íslensku máli, jafnt talmáli sem og rituðu máli.

5DXèKHOOX+DIQDUIM|UèXU6tPL)D[
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Bifvélavirki

Bifvélavirki með góða reynslu í viðgerðum óskast til starfa
sem fyrst á verkstæði okkar. Æskilegt að viðkomandi
haﬁ góða þekkingu á rafmagni og einnig er nauðsynlegt
að umsækjandi sé vel talandi á íslensku. Við leitum að
metnaðarfullum einstaklingi sem hefur frumkvæði, góða
samstarfshæﬁleika og hæfni til að vinna sjálfstætt.
Áhugasamir sendi inn umsóknir á netfangið
info@bilahlutir.com fyrir 13. jan. n.k.

Eldshöfða 4, 110 Reykjavík, sími 587-5058
www.bilahlutir.com

Umsækjendur yngri en 20 ára koma ekki til greina.
Umsóknum skal skilað í tölvupósti jon@hagkaup.is fyrir 10. janúar 2014.

RAFIÐNFRÆÐINGAR
RAFVIRKJAR OG
RAFEINDAVIRKJAR
Vegna aukinna verkefna hér heima og erlendis þá
leitum við að öflugum rafiðnfræðingum, rafvirkjum og
rafeindavirkjum sem tilbúnir eru að starfa bæði hér
heima og erlendis.
Nortek leggur áherslu á:
UÊs>ÊvÀ>ÕÊ}ÊÃÌÕ`ÛÃ°
UÊÀÕÛCsÊÊÃÌ>Àv°
UÊiÌÕÊÌÊ>sÊÛ>ÊÃ?vÃÌCÌÌÊ}ÊÃ«Õi}>ÊÕ`ÀÊ?>}°
UÊÀiÌÊÃ>>ÛÌÌÀs°
NORTEK ehf.
Eirhöfði 13 og 18 | 110 Reykjavík | Sími 455 2000
nortek@nortek.is | www.nortek.is

Badmintondeild Aftureldingar
auglýsir eftir þjálfara!
Við leitum að áhugasömum, þolinmóðum og
dugmiklum aðila sem er tilbúinn að koma að
þjálfun allra ﬂokka deildarinnar. Reynsla af
iðkun og/eða þjálfun badmintons nauðsynleg.
5-7 tímar á viku, tveir þjálfarar hafa skipt
með sér tímatöﬂunni. Ráðningartímabil er frá
6.janúar - 20.maí.

Nortek ehf. var stofnað á Akureyri árið
1996. Árið 1998 var opnuð skrifstofa
í Reykjavík og árið 2010 var stofnað
systurfyrirtæki í Noregi. Nortek hefur allt
frá byrjun verið leiðandi fyrirtæki á sviði
öryggis og tæknimála. Hjá fyrirtækinu
starfa 35 vel menntaðir og þjálfaðir
starfsmenn sem kappkosta að veita góða
og skjóta þjónustu. Nortek hefur lagt sig
fram um að selja einungis vandaðar vörur
frá viðurkenndum aðilum.
Starfskjör eru samkomulagsatriði.
Björgvin gefur nánari upplýsingar um
starfið í síma 455 2000 á skrifstofutíma.

Allar nánari upplýsingar fást með því að senda tölvupóst
á badminton@afturelding.is eða í síma 848-9998 (Dagný)

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Umsóknarfrestur er til 17. janúar 2014.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
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DÖGUN

Framkvæmdastjóri
Hjúkrunarforstjóri

Rækjuverksmiðjan Dögun ehf. á Sauðárkróki óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.
6WDU¿èNUHIVWIUXPNY èLVRJK ¿OHLNDWLODèUièDIUDP~UIM|OEUH\WWXPRJNUHIMDQGLYHUNHIQXP

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarforstjóra
hjúkrunarheimilisins Fellsenda.
Fellsendi er hjúkrunarheimili fyrir 28 heimilismenn.
Húsnæði hjúkrunarheimilisins var tekið í notkun árið
2006 og er vandað að allri gerð.
Fellsendi er 20 km. fyrir sunnan Búðardal og í 130 km.
fjarlægð frá Reykjavík. Sjá nánar fellsendi.is.

Hæfniskröfur:
 6WMyUQXQDUUH\QVOD VNLOHJ
 ëHNNLQJRJUH\QVODiVYLèLEyNKDOGVRJUHNVWXUV
 /LSXUèRJK IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 0HWQDèXUQiNY PQLRJVMiOIVW èYLQQXEU|Jè
 Góð enskukunnátta

Hjúkrunarforstjóri ber ábyrgð á hjúkrun, fjárhagslegum rekstri og stjórnun að öðru leyti. Hjúkrunarforstjóri er ábyrgur gagnvart stjórn Fellsenda.

8PVyNQLUiVDPWVWDUIVIHULOVVNUiRJDIULWLSUyIVNtUWHLQDVHQGLVWUDIU QWiQHWIDQJLè
XPVRNQLU#GRJXQLVI\ULUMDQ~DUQN
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èHUXYHLWWDUtVtPD8PVyNQLURJI\ULUVSXUQLUYHUèDPHèK|QGODèDUVHPWU~QDèDUPiO

Leitað er að hjúkrunarfræðingi; menntun og reynsla í
geðhjúkrun er æskileg.
Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og samskiptum er
nauðsynleg.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Upplýsingar veitir Ólafur K. Ólafsson, sýslumaður og
formaður stjórnar, í síma 430 4100.

Forstöðumaður Bóka- og
héraðsskjalasafns Fjallabyggðar
Fjallabyggð auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns
Bóka- og héraðsskjalasafns Fjallabyggðar.
Leitað er eftir kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi
til að leiða stofnunina. Forstöðumaður sér um flokkun og
skráningar safngagna, daglegan rekstur, starfsmannamál,
skipulag og umsýslu. Hann sér jafnframt um upplýsingamiðstöð ferðamála sem staðsett er í bókasafni. Starfsstöðvar bóka- og héraðsskjalasafns eru á Siglufirði og í
Ólafsfirði.

5 NMXYHUNVPLèMDQ'|JXQYDUVWRIQVHWWRJHUXPPDQQD
YLQQXVWDèXUi6DXèiUNUyNL)pODJLèJHULUHLQQLJ~WHLWWU NMXYHLèLVNLS

Dögun ehf – rækjuvinnsla, útgerð
6.(668+251

Umsóknir, þar sem gerð er grein fyrir menntun og starfsferli, berist stjórn hjúkrunarheimilisis merkt:
Ólafur K. Ólafsson, Borgarbraut 2, 340 Stykkishólmi eða
á netfangið oko@syslumenn.is fyrir 10. janúar 2014.

Starf tæknimanns
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir starf tæknimanns laust til umsóknar
Tæknimaður á framkvæmdasviði sinnir verkefnum á sviði skipulags- og byggingamála m.a. í samvinnu við
skipulags- og byggingafulltrúa. Auk þess sinnir hann verkefnum á sviði umhverfis- og framkvæmdamála.
Helstu verkefni:
• Þjónusta við íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu á sviði
byggingamála.
• Eftirfylgni vegna byggingaleyfa, þ.m.t, úttektir og
byggingaeftirlit í umboði skipulags- og byggingafulltrúa.
• Eftirlit með að lögum og reglugerðum mannvirkjamála
sé framfylgt.
• Umsjón og eftirlit með framkvæmdum á vegum sveitar
félagsins, t.d. í nýbyggingum, veitum og hafnarmann
virkjum.
• Gerð lóðaleigusamninga á grundvelli lóðarblaðs og
samþykkts deiliskipulags.
• Yfirlestur eignaskiptasamninga og annarra skjala sem
heyra undir byggingasvið.
• Vinnur að framkvæmd og eftirliti með sorphirðu og urðun
sorps í sveitarfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verkfræði, tæknifræði eða sambærilega menntun á
háskólastigi.
• Reynslu af og þekkingu á skipulags- og bygginga
málefnum sveitarfélaga.
• Reynslu af og þekkingu á verkeftirliti í mannvirkjagerð.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum samninganefndar sveitarfélaga (SNS) við viðkomandi stéttarfélag.
Eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um stöðuna.
Allar frekari upplýsingar veitir Guðmundur Elíasson mannvirkjastjóri, í síma 470 9019.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið
gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is merkt „Tæknimaður á framkvæmdasviði“.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2014.
Fjarðabyggð er vaxandi sveitarfélag á Austurlandi og það fjölmennasta með ríflega 4.600 íbúa. Bæjarkjarnar þess eru sex talsins eða Mjóifjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður. Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar vinnur að fjölbreyttum verkefnum í hverjum þeirra í samstarfi við stjórnsýslunefndir bæjarins og opinberar
fagstofnanir. Í mannauðsstefnu Fjarðabyggðar er áhersla lögð á vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar, gott starfsumhverfi og jöfn tækifæri karla og kvenna.

Mjóifjörður

Norðfjörður

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í bókasafns- og upplýsingafræðum æskileg.
• Reynsla í starfi æskileg.
• Reynsla og þekking af málefnum sveitarfélaga er kostur.

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og metnaður í starfi.
• Góð kunnátta í íslensku auk kunnáttu í öðru tungumáli.
• Góð tölvukunnátta.
• Bílpróf.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Nánari upplýsingar um starfið gefa,
Sigríður Halldóra Gunnarsdóttir forstöðumaður
í síma 464 9128, netfang: sigridur@fjallabyggd.is
og Ólafur Þór Ólafsson skrifstofu- og fjármálastjóri
í síma 464-9100, netfang: olafur@fjallabyggd.is
Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil
skal skilað rafrænt á netfangið olafur@fjallabyggd.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar 2014.
Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar og
Siglufjarðarkaupstaðar árið 2006. Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga.
Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega 2.000 í búa, eru tveir þéttbýliskjarnar,
bæirnir Ólafsfjörður og Siglufjörður. Báðir bæir byggja afkomu sína að
mestu á sjávarútvegi, vinnslu fiskafurða og ýmiskonar þjónustu við þessar
greinar iðnaðar, svo sem vélsmíði og netagerð. Í seinni tíð hefur fjölbreytnin
í atvinnulífinu aukist og mikill vaxtarbroddur er í ferðaiðnaði og ýmiskonar
fjarvinnslu fyrir fyrirtæki og stofnanir á höfuðborgarsvæðinu.
Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð og margar góðar gönguleiðir liggja um
sveitarfélagið. Í Fjallabyggð eru tveir leikskólar, grunnskóli, framhaldsskóli og
tónskóli. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar. Í Fjallabyggð eru landsþekkt söfn
og menningarlífið blómstrar. Fjallabyggð er fjölskylduvænt sveitarfélag.

Starf við launavinnslu í Kjaradeild
Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun
kjarasamninga og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar. Deildin
sinnir auk þess ráðgjöf á sviði vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á
mannauðsupplýsingakerﬁ borgarinnar og þróun þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að
Borgartúni 12.
Óskað er eftir öﬂugum starfsmanni til starfa við launavinnslu. Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr mikilli samskiptahæfni,
sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð. Unnið er með mannauðs- og launakerﬁ Oracle og krefst vinnan
skipulagshæfni og nákvæmni.
Helstu verkefni:
Skráning og yﬁrferð ráðningar- og launagagna
Eftirlit með rafrænni skráningu
Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launa- og
viðverukerfa

Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starﬁ
Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Greiningarhæfni
Góðir samskiptahæﬁleikar og lipurð í mannlegum
samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2014.
Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í síma 411 4323, netfang: atli.atlason@reykjavik.is
og Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild í síma 411 4305, netfang: thorbjorg.atladottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Byggingafræðingur /
Byggingatæknifræðingur
Skeljungur leitar að hæfileikaríkum
byggingafræðingi til að sinna umsjón
með fasteignum Skeljungs og fleiri
verkefnum.

6aaVgc{cVg^jeeaÅh^c\Vgd\jbh`cVgZnÂjWaÂ[{hi{lll#]gV[c^hiV#^h

Verkefni:

ellingsen.is

•
•
•
•
•

Fasteignaumsjón
Úthlutun verkefna
Kostnaðaráætlun
Eftirfylgni verkefna
Skipulag verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•

ÖFLUGUR
SÖLUMAÐUR

Byggingafræði eða byggingatæknifræði
Góð almenn tölvuþekking, Autocad, Excel, Word
Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hóp
Reynsla af áætlanagerð, verkefnisstjórnun og
eftirliti

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar nk.
Sótt er um á www.skeljungur.is.
Umsókn skal fylgja starfsferlisskrá. Nánari upplýsingar
er hægt að fá hjá mannauðssviði Skeljungs.

Ellingsen leitar að öflugum sölumanni
í útibú sitt á Akureyri
Ellingsen selur margskonar útivistarfatnað,

HÆFNISKRÖFUR

ferða- og veiðivörur og umsækjendur þurfa
að hafa brennandi áhuga og góða þekkingu

PIPAR\TBWA U SÍA U 133833

á útivistarbúnaði, ferðalögum og veiði.

• Áhugi og þekking á útivist,
stang- og skotveiði

Um framtíðarstarf er að ræða.

• Þjónustulipurð og
góð hæfni í samskiptum

Vinnutími er virka daga kl. 9–18

• Gott auga fyrir
framstillingu á vörum

og annan hvern laugardag kl. 10–16.

• Brennandi áhugi á sölumennsku
Umsóknir þurfa að berast í tölvupósti til
bjarnig@ellingsen.is, fyrir 13. janúar.

• Reynsla af verslunarstörfum
eða verslunarrekstri er æskileg

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum
faglega og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við

Sendiráð Bandaríkjanna
auglýsir stöðu
Protocol Assistant
SECURITY
GUARD
lausaSendiráð
til umsóknar.
Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar
lausa
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 31
janúar
2012. Frekari upplýsingar er að
Umsóknarfrestur
er
til og með 12. janúar 2014.
finna á heimasíðu sendiráðsins:
Frekari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
The U.S.
in Reykjavik
seeking
an for
individual
for the
position
ofEmbassy
Protocol Assistant.
Theisclosing
date
this postion
is
position
of
Security
Guard.
The
closing
date
for
this
postion
January 31, 2012. Application forms and further information can
is January
2014. Application
forms and further informbe found
on the12,Embassy’s
home page:
ation can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

Ellingsen ehf. • Fiskislóð 1 • 101 Reykjavík • Sími 580 8500
• Tryggvabraut 1-3 • 600 Akureyri • Sími 460 3630

ÖRYGGISVÖRÐUR
PROTOCOL
ASSISTANT

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Please
your application
Please send
your send
application
and resuméand
to: resumé to :
reykjavikvacancy@state.gov
reykjavikvacancy@state.gov

SSave
Sav
avee the
the Chi
Ch
Children
ldrren á ÍÍslandi
s n
sla

sími: 511 1144
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Vilt þú ganga til liðs við öflugt
teymi tæknimanna hjá Mílu?

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is
Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á
Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum

Menntunar- og hæfniskröfur
· Rafeindavirkjun, tæknifræði eða sambærileg
menntun

fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og koparstrengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta.

· Þekking og reynsla af fjarskiptum er æskileg
Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

· Samskiptalipurð og aðlögunarhæfni
· Hæfni til að vinna sjálfstætt og með öðrum
· Skipuleg og öguð vinnubrögð
· Góð tölvukunnátta og grunnþekking á IP
· Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu
og töluðu máli

Míla ehf.

•

Suðurlandsbraut 30

•

Sími 585 6000

•

www.mila.is

Lífæð samskipta

Marorka leitar sérfræðinga!
Marorka er öflugt 50 manna tæknifyrirtæki sem þróar og framleiðir kerfi til þess að spara orku í rekstri skipa. Um er að ræða gagnasöfnunar- og
orkustjórnunarkerfi sem þegar hafa verið sett upp í hundruðum skipa í Evrópu, Asíu og Mið-Austurlöndum. Marorka hyggst nú sækja enn frekar
fram í vöruþróun og uppbyggingu á sölu- og þjónustuskrifstofum erlendis. Við leitum því að öflugu og framsæknu fólki til þess að vinna með
okkur að þessari spennandi alþjóðlegu uppbyggingu.
Forritara í hóp C# forritara þar sem unnið er í
krefjandi umhverfi. Sækjumst eftir 5+-ára starfsreynslu í hugbúnaðarþróun og háskólamenntun
í faginu.

Kerﬁsstjóra með víðtæka reynslu og próf í m.a.:
Deployment Services, Exchange Server, AD,
SQL Server, netkerfum, IP símkerfum og öryggismálum.

Véla-, orku- eða skipaverkfræðing með góða
þekkingu á helstu orkukerfum skipa og/eða
straumfræði. Viðkomandi þarf að hafa að
lágmarki M.Sc. gráðu.

Hjá Marorku munt þú vinna að því að leysa mest aðkallandi verkefni skipaiðnaðarins – að bæta orkunýtingu og tryggja sjálfbærni umhverfis okkar.
Umsóknir sendast á careers@marorka.com með ferilskrá og þar sem tilgreint er hvaða starf sótt er um fyrir 15. janúar.

Markmið Marorku er að vera leiðandi í orkustjórnunarlausnum fyrir alþjóðlegan skipaiðnað

www.marorka.com

E N N E M M / S Í A / N M 573 6 0

Starfslýsing
Starfið felst í stjórn og eftirliti á þeim fjarskiptakerfum sem Míla á og rekur fyrir viðskiptavini. Um er
að ræða vaktavinnu hjá Kerfisvöktun Mílu þar sem
unnið er á þrískiptum vöktum allt árið um kring.

SÖLUMAÐUR
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA SÖLUMANN

Leitum að kraftmiklum sölumanni í fullt starf. Viðkomandi þarf að
hafa mikinn áhuga á raftækjum og vera 22 ára eða eldri. Heiðarleiki, góð
tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.
Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta raftækjaverslun landsins þar sem
mikið er lagt upp úr góðri og persónulegri þjónustu.

MÓTTÖKUFULLTRÚI
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA MÓTTÖKUFULLTRÚA Í ÞJÓNUSTUDEILD

Vinningsnúmer
í happdrætti
Vinningsnúmer í happdrætti
Áss
2012
Áss styrktarfélags
styrktarfélags 2013
1. vinningur:
1. vinningur
Chevrolet
Cruze
dyraaðað
andvirði
Chevrolet
CruzeLTZ
LTZ 55 dyra
andvirði
kr.
kr. 3.690.000.
kom
á
miða
númer
3.690.000 kom á miða númer 15118
5096

2.-8.vinningur

Heimilistæki frá Bræðrunum Ormsson að
2.-8.vinningur:
andvirði 200.000. hver vinningur.
Heimilistæki frá Bræðrunum Ormsson að
andvirði 200.000. hver vinningur.
1099 3104 4369 4869 4979 8560 10869
1451 7415 9290 9914 12614 15911 19757

Upplýsingar
á heimasíðu
félagsins félagsins
Upplýsingar
á heimasíðu
www.styrktarfelag.is
www.styrktarfelag.is
Félagið
óskaróskar
landsmönnum
gleðilegs
árs og
Félagið
landsmönnum
gleðilegs
ársþakkar
og
veittan stuðning.þakkar veittan stuðning.

Í starfinu felst móttaka viðskiptavina á verkstæði sem og önnur tilfallandi verkefni.
Umsækjendur þurfa að búa yfir miklum hæfileikum í mannlegum samskiptum og
ríkri þjónustulund. Áhugi og þekking á raftækjum er kostur.
Þjónustudeild Sjónvarpsmiðstöðvarinnar sinnir þjónustu á vörum frá
mörgum heimsþekktum framleiðendum á borð við Philips, Panasonic, Toshiba,
Thomson, LG, JBL, Denon, Yamaha og Kenwood.

ÚTBOÐ
Svalbarðsstrandarhreppur óskar eftir tilboðum í verkið
Sorphirða í Svalbarðsstrandarhreppi 2014 - 2017

Áhugasamir vinsamlega fyllið út umsóknareyðublað
á www.sm.is – smellið á „Upplýsingar“.

Verkið fellst í tæming á sorp- og endurvinnsluílátum
við heimili og á gámastöð, leigu íláta og ﬂutningi til
móttökustöðva.
Útboðsgögn fást í Ráðhúsinu Svalbarðseyri
frá og með 7. janúar 2014 á kr. 5000 og með
skráningu á samskiptaaðila bjóðanda í útboði.

STOFNAÐ 1971
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Opnun tilboða: 28. janúar 2014 kl. 11:00
hjá Verkfræðistofu Norðurlands, Hofsbót 4, Akureyri.

Til sölu

5H\NMDYtN
*UXQGDUWDQJL
$NUDQHV
%RUJDQHV

Til sölu er bókbandsstofan Bókadrekinn ehf.
Mikið af góðum vélum, ma. 8 stöðva sjálfvirk
heftivél, sjálfílögð saumavél og 18 stöðva
upptökuvél.
Upplýsingar gefur Axel Steindórsson í síma
568 9880 eða 699 2888

Sænsk-íslenski samstarfssjóðurinn
Árið 2014 verða veittir úr Sænsk-íslenska samstarfssjóðnum
ferðastyrkir til að styðja íslenska þátttakendur í sænskíslenskum verkefnum. Markmið sjóðsins er að stuðla að
auknu samstarﬁ Svíþjóðar og Íslands á sviði vísinda,
menntunar og menningar.
Um styrki þessa skal sótt á sérstökum eyðublöðum
sem er að ﬁnna á vefslóðinni www.norden.se.
• Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2014 og skal skila
umsóknum samkvæmt upplýsingum á heimasíðu sjóðsins.
• Styrkjum verður úthlutað í apríl nk.
Stjórn sænsk- íslenska samstarfssjóðsins, 17. desember 2013

Tækifæri í veitingarekstri/
húsnæði/hagræðingu !
Til sölu er staður í fullum rekstri á vaxandi staðsetningu
með möguleika í húsnæði til þess að bæta við matseðilinn
eða setja inn í sama húsnæði veisluþjónustu/bakstur/ ísbúð.
Verðhugmyndir eru langt undir kostnaði við uppsetningu
á svona stað í dag. Afar hagstæður langtímaleigusamningur.
Áhugasamir leggi inn nafn á tölvupóst
á box@frett.is merkt ,,Tækifæri-0401“

ÒWERè
Löggildingarnámskeið
fyrir mannvirkjahönnuði
Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti
sbr. ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,
verður haldið í febrúar 2014, ef næg þátttaka fæst.
Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 17. febrúar 2014.
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 17 - 21. febrúar og lýkur
með próﬁ laugardaginn 1. mars.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.
Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá
IÐUNNI- fræðslusetri, Þórunnartúni 2, Reykjavík eða
vefsetrinu www.idan.is.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.
Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt;
1) afriti af prófskírteini umsækjanda.
2) vottorði frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
um réttindi til starfsheitis.
3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr.
laga um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn
3.febrúar 2013.
Nánari upplýsingar í síma 590 6434.
Mannvirkjastofnun
Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.
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