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

Framkvæmdastjóri fjármála

.NET forritun

Verkfræðingur - fjarskipti

IP símkerfi o.fl.

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Síðumúla 5

108 Reykjavík

sími 511 1225

www.intellecta.is

Sérfræðingur í ráðningum
Intellecta var stofnað árið 2000.
Fyrirtækið hefur frá þeim tíma unnið með
stjórnendum við að bæta rekstur og auka
verðmæti fyrirtækja. Intellecta er sjálfstætt
þekkingarfyrirtæki sem starfar á þremur
megin sviðum sem eru: Rekstrarráðgjöf,
ráðningar og rannsóknir.
Við höfum sterkan faglegan bakgrunn og
víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn
notum við í samvinnu við viðskiptavini til
að móta hugmyndir sem skipta máli og
þróa og innleiða lausnir sem skila árangri.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna
á heimasíðu þess www.intellecta.is

Vegna aukinna verkefna á sviði ráðninga í sérfræði- og stjórnunarstörf óskar
Intellecta eftir að fjölga ráðgjöfum
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

Samskipti við viðskiptavini og umsækjendur
Yfirferð og úrvinnsla ferilskráa/umsókna
Undirbúningur og framkvæmd viðtala
Fyrirlögn prófa og verkefna
Gerð ráðningasamninga
Greinargerðir og rökstuðningur fyrir ráðningu
Virk þátttaka í notkun upplýsingakerfa Intellecta
og eftirfylgni með ráðningaferlum
t Stjórnendaleit

Háskólapróf á sviði félagsvísinda eða viðskipta
Reynsla af starfi í mannauðsmálum er kostur
Jákvæðni og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Geta til að vinna undir álagi
Þekking og reynsla af þjónustu- og markaðsstörfum og
sölu verkefna er mikill kostur
t Góð færni í íslensku og ensku
t Hæfni til að miðla upplýsingum

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg
(ari@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.
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Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

ICE-GROUP er sjávarútvegsfyrirtæki, með starfsstöðvar á Íslandi og í Noregi.
Eitt af tengdum félögum er þurrkverksmiðjan EMBLA í Norður-Noregi.
www.icegroup.is

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is ásamt fylgigögnum.
Umsóknarfrestur er til og
með 20. janúar.
Ráðið er í starfið frá 1. mars 2014,
en upphafstími starfs getur þó
verið sveigjanlegur í samráði við
umsækjanda.

Verksmiðjustjóri – Fiskvinnsla
Óskum eftir að ráða verksmiðjustjóra í fiskþurrkverksmiðju okkar. Verksmiðjan er
búin nýjustu tækni og vann úr 7000 tonnum af hráefni á sl. ári sem samanstóð
að mestu af hausum og beinum frá fiskverkunum í nágrenni verksmiðjunnar.
Starfsmenn eru 24.
Starfssvið

Hæfniskröfur

• Sjá um daglegan rekstur verksmiðjunnar í samráði við
íslenska eigendur fyrirtækisins
• Hafa umsjón með hráefnisinnkaupum í samræmi við
hráefnissamninga við birgja
• Stýra framleiðslu og tryggja mestu möguleg gæði vörunnar
• Sjá um starfsmannamál
• Halda utan um skýrslugerðir og samband við
bókhaldsþjónustu sem sér um bókhald fyrirtækisins
• Koma að áætlunargerð fyrirtækisins
• Tryggja að viðhald fasteignar, tækja og véla sé í samræmi
við viðhaldsáætlun

• Reynsla/menntun á sviði framleiðslu og
stjórnunar í sjávarútvegi
• Vera tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni í
nýju umhverfi og geta unnið sjálfstætt
• Vera tilbúinn til að flytjast búferlum til Norður-Noregs
• Góð enskukunnátta skilyrði og Norðurlandamál kostur
• Almenn tölvukunnátta og þekking á helstu forritum
(Excel, Word o.s.frv.)
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Skjalastjóri

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi
vinnustaður fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið hefur að markmiði að vera
í fremstu röð hvað snertir öryggi
RJYLQQXXPKYHU¿RJP|JXOHLND
starfsfólks til að samræma vinnu
og fjölskylduábyrgð.

Málmiðnaðarmaður/
StSXODJQLQJDPDèXU
KMi9LèKDOGVìMyQXVWX
OR Vesturlandi

ÍSLENSKA SIA.IS ORK 67270 01/14

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða skjalastjóra.
Skjalastjóri fer með stjórnun og stefnumótun í
skjalamálum hjá Hafnarfjarðarbæ. Hann skal tryggja
að meðferð skjala sé í samræmi við lög og reglugerðir,
gildandi fjárhagsáætlun, sett markmið og ákvarðanir
bæjarstjórnar. Hafnarfjarðarbær notar
skjalastjórnunarkerﬁð One System.

9LèKDOGVìMyQXVWD2UNXYHLWX5H\NMDYtNXUyVNDUHIWLU
HIWLUPiOPLèQDèDUPDQQLStSXODJQLQJDPDQQLWLOVWDUID
YLèYHLWXNHU¿25i9HVWXUODQGL9LèKDOGVìMyQXVWD
samanstendur af fagfólki
VHPVpUXPUHNVWXURJYLèKDOGt|OOXPYHLWXP25

Við hvetjum jafnt konur sem
NDUODWLODèV NMDXPVWDU¿è
Umsjón með úrvinnslu umsókna hefur
Birna Bragadóttir (birna.bragadottir@or.is)
hjá Starfsmannamálum OR.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að
V NMDXPVWDU¿èiKHLPDVtèX2UNXYHLWX
5H\NMDYtNXUZZZRULV8PVyNQXP
VWDU¿èìDUIDèI\OJMDVWDUIVIHULOVVNUiRJ
N\QQLQJDUEUpIìDUVHPJHUèHUJUHLQI\ULU
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir

Starfs- og ábyrgðarsvið:
$OPHQQWYLèKDOGYLèEU|JèYLèELOXQXPêPLV
HQGXUQêMXQDUYHUNDXNVP UULQêODJQDYHUNHIQDt
kerfum Orkuveitunnar.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• 6YHLQVSUyItPiOPLèQDèDUJUHLQStSXO|JQXP
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostur
) UQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
0HWQDèXUIUXPNY èLRJVMiOIVW èLtYLQQXEU|JèXP
6WDUIVPDèXUìDUIDèJHWDJHQJLèEDNYDNWLU

K IQLtVWDU¿è

Umsóknarfrestur er til og með
27. janúar nk. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Helstu verkefni:
• Yﬁrumsjón með söfnun, móttöku, skráningu,
varðveislu og miðlun skjala Hafnarfjarðarbæjar.
• Svörun fyrirspurna og upplýsingaleit.
• Umsjón og uppbygging skjalastjórnunarkerﬁs hjá
Hafnarfjarðarbæ.
• Frágangur og pökkun eldri skjala.
Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði bókasafns- og
upplýsingafræða.
• Reynsla af skjalastjórnun og rafrænum
skjalastjórnunarkerfum.
• Skipulagshæfni, sjálfstæð og fagleg vinnubrögð.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Þekking á stjórnsýslu sveitarfélaga er kostur.
Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga f.h. Hafnarfjarðarbæjar og viðkomandi
stéttarfélags.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
starﬁð.
Upplýsingar veita Svanfríður Óskarsdóttir, skjalastjóri,
svanfridur@hafnarfjordur.is og Jóna Ósk Guðjónsdóttir verkefnisstjóri, jonaosk@hafnarfjordur.is
Umsóknarfrestur um stöðu skjalastjóra er til og
með 27. janúar. Umsóknum skal skilað í þjónustuver
Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, 220 Hafnarﬁrði,
merktar “Skjalastjóri” eða með rafrænum hætti á
tjonustuver@hafnarfjordur.is .

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI

Yfirhönnuður (enterprise architect)
-FJUVNB§ÚGMVHVNB§JMBÓTUBSGZGJSIÚOOV§BS FOUFSQSJTFBSDIJUFDU ÈVQQMâTJOHBPHULOJTWJ§JIKÈGKÈSNÈMBGZSJSULJ6OOJ§
FSFGUJSWJ§VSLFOOESJB§GFS§BGS§JFJOTPH"HJMF 4DSVNPH*5*-.JLJMÈIFSTMBFSMÚH§ÈIÚOOVOPHÈUMBOBHFS§ÓWFSLFGOVN
TFNFSVBMMBKBGOBGMØLJOPHTQFOOBOEJ.JLMBSLSÚGVSFSVHFS§BSVNNFUOB§ÓTUBSGJPHGBHMFHWJOOVCSÚH§UJMB§OÈHØ§VN
ÈSBOHSJ7J§MFJUVNB§FJOTUBLMJOHJTFNIFGVSHØ§BTBNTLJQUBIGJMFJLB NJLMB¢KØOVTUVMVOE HFUVSVOOJ§TKÈMGTUUUPHIFGVS
GSVNLW§JPHTLJQVMBHTIGJMFJLB
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

t -FJ§JS¢SØVO WJ§IBMEPHTUâSJSULOJPHMBVTOBIÚOOVOBSWJOOV65
TWJ§TÓTBNSNJWJ§GFSMBTWJ§TJOT
t 7JOOVSNF§NF§EFJMEVN65TWJ§T WFSLFGOBIØQVNPHÚ§SVN
EFJMEVNGZSJSULJTJOTÓULOJPHMBVTOBIÚOOVO
t 5FLVS¢ÈUUÓB§TBNTUJMMBTUFGOVÓVQQMâTJOHBULOJWJ§WJ§TLJQUBMFH
NBSLNJ§GZSJSULJTJOT
t -FJ§JSTUFGOVNØUVOPHTÏSWFSLFGOJÓTBNSÈ§JWJ§TUKØSOFOEVS

t )ÈTLØMBQSØGÓWFSLGS§J UÚMWVOBSGS§JF§BTBNCSJMFH
NFOOUVO'SBNIBMETNFOOUVOTLJMFH
t 3FZOTMBBGTUBSGJIKÈGKÈSNÈMBGZSJSULJTLJMFH
t 7Ó§UL¢FLLJOHPHSFZOTMBBGVQQMâTJOHBULOJ
t FLLJOHÈGS§JMFHVNPHQSBLUÓTLVN¢ÈUUVN
WFSLFGOBTUKØSOVOBSNJLJMWH
t 4UKØSOVOBSSFZOTMBFSTLJMFH

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að
fylgja ítarleg starfsferilskrá. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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HÚSASMIÐJAN LEITAR
•

AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Sjúkraliðar - Hópstjórar

Húsasmiðjan vill ráða starfsmann til
sölu- og afgreiðslustarfa
Í fagmannaverslun fyrirtækisins í Hafnarfirði
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi
að hefja störf sem fyrst
=hVhb^Â_VcaZ\\jgbZicVÂh^ccVÂ

Ábyrgðarsvið
HVaV!V[\gZ^ÂhaVd\Ä_cjhiVk^Âk^Âh`^eiVk^c^
yccjgi^a[VaaVcY^hig[

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^/

Hæfniskröfur
BZccijcZÂVgZnchaVV[eeja\cjbh`^angÂ^
KÂi¨`ÄZ``^c\{Wn\\^c\Vkgjb
HVbh`^eiV]¨[c^
BZicVÂjgi^aVÂc{{gVc\g^hiVg[^
H_{a[hi¨Âd\kcYjÂk^ccjWg\Â

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

Okkur á Grund langar að bæta við þann góða hóp
sjúkraliða sem er starfandi við heimilið. Laus er til
umsóknir staða í 80% vaktavinnu, engar næturvaktir.
Staðan er laus nú þegar eða eftir
nánara samkomulagi.
Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg.
Starf hópstjóra á Grund er sjálfstætt og fjölbreytt.
Hjúkrunarfræðingur er alltaf í húsinu til
ráðgjafar og stuðnings.
Einnig eru lausar kvöld-og helgarvaktir.
Nánari upplýsingar um störﬁn, starfshlutfall, vaktir og
launakjör veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka daga
frá klukkan 9.00-16.00 í síma 530-6116.

Umsóknir berist fyrir 19.janúar n.k.
Til Guðrúnar Kristinsdóttur gudrunk@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956

Trúnaður, traust og umhyggja eru höfð að leiðarljósi í
samskiptum og lögð áhersla á góðan vinnuanda, sjálfstæð
vinnubrögð og heimilislegt umhverﬁ.

www.grund.is

Hagsýni

Liðsheild

Heilindi

ALVÖRU VINNA Í SUMAR!
Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og Öll störﬁn henta jafnt körlum og konum.
eftirsótt sumarstörf í álverinu á Grundartanga. Starfsfólkið leggur grunninn að velgengni
Í boði eru störf af ýmsu tagi við framleiðslu, fyrirtækisins.
raf- og vélvirkjun og ﬂeira.

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 500 manns með
fjölbreytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli.

nordural.is

HÆFNISKRÖFUR:
• 18 ára lágmarksaldur
• Mikil öryggisvitund og árvekni
• Heiðarleiki og stundvísi
• Góð samskiptahæfni
• Dugnaður og sjálfstæði
• Starfsfólk við raf- og vélvirkjun þarf
að hafa sveinspróf eða vera langt
komið í námi í viðeigandi fagi
• Bílpróf er skilyrði

Framleiðslustörf eru vaktavinna en önnur
störf eru í dagvinnu. Starfsfólki bjóðast ferðir
til og frá vinnu, frá Akranesi, Borgarnesi og af
höfuðborgarsvæðinu.
Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar.
Umsóknir og upplýsingar eru á www.nordural.is
og hjá Helgu Björgu Hafþórsdóttur í síma 430 1000.
Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið.

)XOOWU~LEUH\WLQJDXPVyNQD
'5$2IILFHU/&0
6WDUILèWLOKH\ULUGHLOGLQQL'5$/LIH&\FOH0DQDJHPHQWVHPHU
iVNUiQLQJDUVYLèL+OXWYHUNGHLOGDULQQDUHUDèVMiXPDOPHQQW
YLèKDOGiPDUNDèVOH\IXP$FWDYLVO\IMDE èLI\ULUYLèVNLSWDYLQL$FWDYLV
RJHLJLèY|UXPHUNLKYRUWVHPHULQQDQHèDXWDQ(YUySXVDPEDQGVLQV
8PHUDèU èDWtPDEXQGLèVWDUIWLOHLQViUV

&OLQLFDO5 '(85 5R:

+HOVWXYHUNHIQL
$èVWRèYLèDOPHQQDVNLSXODJQLQJXEUH\WLQJDXPVyNQD

'HLOGLQNOtQtVNDUUDQQVyNQLUWLOKH\ULUìUyXQDUVYLèL$FWDYLViËVODQGLRJVpU
XPIUiVRJVUDQQVyNQLUVHPIUDPNY PGDUHUXiYHJXPI\ULUW NLVLQVWLODèVW\èMDYLè
PDUNDèVXPVyNQLUO\IMDt(YUySXRJ|èUXPO|QGXPXWDQ$PHUtNX

8SSI UVOXUtJDJQDJUXQQXP
gQQXUYHUNHIQLHUYDUèDEUH\WLQJDXPVyNQLU



$èVWRèYLèXSSOêVLQJDJM|IRJUièJM|I

6pUIU èLQJXUtNOtQtVNXPUDQQVyNQXP


9LèOHLWXPDèHLQVWDNOLQJL

6pUIU èLQJXULQQHUtPLNOXPVDPVNLSWXPYLèDèUDUìUyXQDUHLQLQJDUI\ULUW NLVLQVE èLKpUiODQGLRJHUOHQGLV
VHPRJ|QQXUHUOHQGI\ULUW NL

PHèVW~GHQWVSUyIRJUH\QVOXVHPQêWLVWtVWDUIL

+HOVWXYHUNHIQL

PHèPM|JJyèDHQVNXNXQQiWWX

8PVMyQPHèIUDPNY PGiIUiVRJVUDQQVyNQXP

VHPHUQiNY PXURJVMiOIVW èXUtYLQQXEU|JèXP
PHèJyèDW|OYXNXQQiWWX

+|QQXQUDQQVyNQDUi WODQD
8WDQXPKDOGiUDQQVyNQDUVNêUVOXPRJJ|JQXPVHPìHLPI\OJMD


6pUIU èLQJXUtVNUiQLQJXP
6pUIU èLQJXULQQHUWHQJLOLèXUGHLOGDULQQDUYLèVNUiQLQJDUVYLèI\ULUW NLVLQVKpUiODQGLRJHUOHQGLV(LQQLJVpUYLèNRPDQGL
XPXWDQXPKDOGiHLWXUHIQDUDQQVyNQXPI\ULUìUyXQDUVYLèLèRJHUtVDPVNLSWXPYLèI\ULUW NLHUOHQGLV
+HOVWXYHUNHIQL
$OPHQQWXWDQXPKDOGiDQQPDUNDEUpIXPIUi\ILUY|OGXPìDUPHèWDOLQVNUiQLQJRJWtPDVWMyUQXQ
6Y|UXQDQQPDUNDEUpID
9HUNHIQDVWMyUL\ILUHLWXUHIQDUDQQVyNQXP

9LèOHLWXPDèHLQVWDNOLQJXP
PHèKiVNyODSUyItO\IMDIU èLHèDVDPE ULOHJDPHQQWXQ
PHèPM|JJyèDHQVNXNXQQiWWXE èLtW|OXèXRJULWXèXPiOL

.tNLèi
ÀHLULODXVVW|UIi
ZZZDFWDYLVLV

VHPWLOHLQNDVpUQiNY P|JXèRJVMiOIVW èYLQQXEU|Jè
PHèJyèDVDPVNLSWDK IQL

6WDUIVPDèXUtPyWW|NX
$FWDYLViËVODQGLOHLWDUDèVWDUIVPDQQLtPyWW|NXI\ULUW NLVLQV
Dè'DOVKUDXQLRJ5H\NMDYtNXUYHJL±
9LQQXWtPLHUIUiNORJìDèHUNRVWXUHIYLèNRPDQGLJHWXUKDILèVW|UIVHPI\UVW
+HOVWXYHUNHIQL
6tPDYDUVODI\ULULQQOHQGRJHUOHQGVtPW|O
0yWWDNDYLèVNLSWDYLQDRJJHVWDVHPNRPDtPyWW|NXU
$IJUHLèVODKUDèVHQGLQJDSyVWVVHPNRPDìDUI~UK~VL
HèDWLOVNLODLQQDQK~VV
0yWWDNDRJGUHLILQJJDJQDLQQDQK~VV
6HQGLIHUèLUtêPVDUVWRIQDQLURJI\ULUW NL
gQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQL

9LèOHLWXPDèHLQVWDNOLQJL
PHèDPNiUDUH\QVOXDIYLQQXPDUNDèL
PHèUH\QVOXDIVDPE ULOHJXPVW|UIXP NRVWXU

$FWDYLV
HUDOìMyèOHJW
I\ULUW NLVHPVpUK ILUVLJ
tìUyXQIUDPOHLèVOXRJV|OX
KiJ èDVDPKHLWDO\IMD)\ULUW NLè
HUPHèVWDUIVHPLt\ILUO|QGXP
+Mi$FWDYLViËVODQGLVWDUID
W SOHJDVWDUIVPHQQ
iêPVXPVYLèXP


+Mi$FWDYLVEMyèXPYLèXSSi
VQ\UWLOHJDQRJ|UXJJDQYLQQXVWDè
IM|OVN\OGXY QWVWDUIVXPKYHUIL
JyèDQVWDUIVDQGD

VHPHUìMyQXVWXOXQGDèXURJOLSXU
tPDQQOHJXPVDPVNLSWXP

IU èVOXRJìMiOIXQ

VHPHUVDPYLVNXVDPXUVNêUtPiOL
RJNHPXUYHOI\ULU

LèMXìMiOIDKM~NUXQDUIU èLQJDRJO NQL
VHPVLQQDKHLOVXYHUQGVWDUIVPDQQD

VHPYLQQXUVNLSXOHJDRJiVNLOYLUNDQKiWW
PHèJyèDHQVNXRJW|OYXNXQQiWWX

JRWWP|WXQH\WL

iUOHJDQVW\UNWLOtìUyWWDLèNXQDU
DXNIU èVOXVW\UNV
|IOXJWVWDUIVPDQQDIpODJ
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Öflugur sölumaður óskast
Garri ehf. óskar eftir að ráða öflugan sölumann á hreinlætissvið.
Starfið felst í sölu og ráðgjöf á hreinlætis- og rekstrarvörum.
Í boði er krefjandi og spennandi starf hjá traustu fyrirtæki.
+HOVWXYHUNHIQL
 9LÍKDOGRJ|IOXQQÏUUD
YLÍVNLSWDYLQD
 +HLPVyNQLUtI\ULUWNL
VWRIQDQLURJP|WXQH\WL
 *HUÍWLOERÍDRJVDPQLQJDJHUÍ
 8QGLUE~QLQJXURJHIWLUI\OJQL

+IQLVNU|IXU
 0HQQWXQRJHÍDUH\QVODiVYLÍLKUHLQOWLV
 )UXPNYÍLRJVMiOIVWÍYLQQXEU|JÍ
 ¸UHLÍDQOHLNLRJQiNYPQL
 *yÍDOPHQQW|OYXNXQQiWWD
 *yÍNXQQiWWDttVOHQVNXRJHQVNX
 )UDP~UVNDUDQGLKIQLtVDPVNLSWXP

Garri sérhæfir sig í
innflutningi og sölu á
gæðamatvöru, matvælaumbúðum
og hreinlætisvörum fyrir veitingastaði, stóreldhús, fyrirtæki og
opinberar stofnanir.

www.garri.is
5700 300

Vegna aukinna verkefna viljum við
bæta við okkur eftirfarandi starfsmönnum:
Sölustjóri á söluskrifstofu í Reykjavík

Starfsmaður í framleiðslustýringu á Ísafirði

3X Technology auglýsir eftir sölustjóra fyrir innlenda og erlenda
markaði. Sölustjórinn mun halda utanum samskipti við ört
stækkandi hóp viðskiptavina. Starfið krefst þekkingar á vinnslutækni í sjávarútvegi og fiskiðnaði. Sölustjórinn veitir faglega ráðgjöf
til viðskiptavina og sinni gerð sölutilboða, arðsemisgreininga og
lausnavinnu ásamt aðkomu að mótun sölu og markaðsstarfs
félagsins.
Við leitum að háskólamenntuðum einstaklingi sem er
skipulagður, sjálfstæður, og lipur í mannlegum samskiptum.
Sölustjórinn þarf að hafa frumkvæði og vera lausnaþenkjandi og
sjá möguleika á að skapa aukið virði fyrir viðskiptavini okkar.
Hann þarf að tala og skrifa ensku og kostur er ef hann hefur
einnig gott vald á Dönsku/Norsku. Sölustjórinn mun starfa á
söluskrifstofu félagsins á Grandanum í Reykjavík.
Umsóknir með CV sendist á Jóhann Jónasson
jj@3xtechnology.com fyrir 15. Janúar næstkomandi.

Starfið felst í miðlun framleiðsluverkefna niður á sérhæfðar
stoð - og framleiðslusellur. Um nýtt starf er að ræða og gefst
því tækifæri á að móta það í samstarfi við framleiðslustjóra.
Viðkomandi leiðir og styður við framþróun á Lean og 5S í framleiðslusellum og stoðsellum. Mikilvægt er að starfsmaðurinn hafi
þekkingu og reynslu af Lean (Straumlínustjórnun) ásamt
menntun sem nýtist í starfi.
Nánari upplýsingar og umsóknir óskast sendar á
Karl Ásgeirsson karl@3xtechnology.com Sími 450 5011

Starfið felst í forritun og smíði íhluta á CNC
rennibekkjum ásamt almennri vinnu og frágangi á
renniverkstæði. Hæfniskröfur eru menntun er nýtist í starfi,
nákvæm vinnubrögð og reglusemi.
Nánari upplýsingar og umsóknir óskast sendar á
Karl Ásgeirsson karl@3xtechnology.com Sími 450 5011

Upplýsingar gefur
Bergur í síma 860 8089

Hjá Garra starfa rúmlega 50 manns
og eru höfuðstöðvar að Lynghálsi 2,
110 Reykjavík.

Nánari upplýsingar gefur Jóhannes Ingi Davíðsson í síma 5700 300.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið johannes@garri.is.
Umsóknarfrestur: Til og með 20. jan. 2013

Rennismiður á Ísafirði

Vantar vanan pípara með
mikla reynslu

Starfsmenn í framleiðslusal á Ísafirði
Starfið felst í smíði og samsetningu á búnaði, reynsla á smíði
úr ryðfríu stáli er mikilvæg. Hæfniskröfur eru iðnmenntun eða
sambærilegt nám. Áhersla er lögð á nákvæmni, vandvirkni og
útsjónarsemi í vinnubrögðum, reglusemi og árvekni.
Nánari upplýsingar og umsóknir óskast sendar á
Karl Ásgeirsson karl@3xtechnology.com Sími 450 5011
Í boði er góð vinnuaðstaða, lifandi starfsumhverfi og góður
vinnuandi í spennandi nýsköpunarfyrirtæki.
Einungis er um framtíðarstörf að ræða.
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar n.k.
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Upplýsingar um starfsemina má finna á www.3x.is

Fjölbreytt starf
Lífland leitar af öflugum og handlögnum manni til að sinna
ýmsum tilfallandi verkefnum hjá Líflandi.
Um er að ræða mjög fjölbreytt starf.
Helstu verkefni eru t.d.:
• Samsetning og uppsetning á búnaði s.s. fóðursíló,
búnað fyrir fuglabændur, ofl.
• Smá viðgerður á t.d. bílum, kerrum og fl. og önnur
tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur:
• Reynsla á málmsmíði og bifreiðaviðgerðum
• Krafa um meiraprófsskírteini
• Æskilegt að hafa vinnuvélaréttindi (ekki krafa)
Nánari upplýsingar veitir Arnar Þórisson í síma: 897-8813
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk.
Umsókn sendist til Líflands eða á tölvupóstinn:
hallfridur@lifland.is
Lífland er markaðsdrifið þjónustufyrirtæki sem leggur ríka áherslu
á að uppfylla þarfir og óskir viðskiptavina. Starfsemi fyrirtækisins
lýtur annars vegar að þjónustu tengdri landbúnaði og tengist hins
vegar hestaíþróttum, dýrahaldi og útivist.

Upplýsingar veitir:
Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu
á áburði og fóðri fyrir landbúnað, fiskeldi og húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmiss konar
rekstrarvöru fyrir landbúnað s.s. girðingar, girðingarefni og smávöru. Fóðurblandan rekur þrjár
verslanir, á Selfossi, Hvolsvelli og Egilsstöðum sem og öfluga vefverslun. Fyrirtækið er leiðandi á
sínu sviði og eitt það öflugasta í þjónustu við bændur hér á landi. Velta þess er 5,8 milljarðar.
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns.

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Umsóknarfrestur er til og
með 20. janúar.

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is

Fóðurblandan óskar eftir öflugum stjórnendum til
að taka þátt í uppbyggingu og vexti fyrirtækisins
Sölu- og markaðsstjóri

Framleiðslustjóri

Um nýja stöðu er að ræða og kemur sölu- og markaðsstjóri til
með að gegna lykilstöðu í fyrirtækinu. Sölu- og markaðsstjóri
er ábyrgur fyrir afkomu síns sviðs, Hefðbundinn búskapur,
en starfar jafnframt þvert á fyrirtækið. Um krefjandi starf er að
ræða sem gefur öflugum aðila möguleika á að hafa áhrif á
þróun vaxandi fyrirtækis.

Framleiðslustjóri er einn af lykilstjórnendum fyrirtækisins
og ber ábyrgð á rekstri fóðurverksmiðju. Um krefjandi
starf er að ræða sem gefur öflugum aðila möguleika á að
hafa áhrif á þróun vaxandi fyrirtækis.

Starfssvið
• Markaðsgreiningar, vöruþróun og rekstur verslana
• Áætlanagerð og allur rekstur sviðsins
• Sölustjórnun og sala á áburði, fóðri og rekstrarvöru
• Þjónusta við viðskiptavini, ferðalög og heimsóknir til bænda
• Starfsmannahald og þjálfun sölumanna

Starfssvið
• Viðhaldsstjórn, innkaupastýring og vörustjórnun
• Gerð og framkvæmd viðhaldsáætlunar
• Samskipti við birgja um viðhald og eftirlit með viðhaldskostnaði
• Framleiðsluáætlanagerð og frávikagreining
• Veita upplýsingar um lagerstöðu og viðhalda öryggislager á fóðri
• Eftirlit með hráefnisbirgðum
• Tillögugerð að innkaupum
• Starfsmannahald og verkstjórn

Hæfniskröfur
• Farsæl stjórnunarreynsla tengd sölu- og markaðsmálum
• Menntun sem nýtist í starfi æskileg, s.s. á sviði viðskipta-,
rekstrar- eða markaðsmála
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð enskukunnátta
• Kunnátta í Norðurlandamáli æskileg

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. vélstjórn, tækni- eða verkfræði
• Farsæl stjórnunarreynsla tengd framleiðslu og/eða viðhaldi
• Reynsla eða þekking á gæðamálum
• Góð enskukunnátta
• Góðir samskiptahæfileikar
• Kunnátta í Norðurlandamáli æskileg

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Starfskraftur með þekkingu á
málefnum fatlaðra óskast á Stígamót
Óskað er eftir sérfræðingi í málefnum fatlaðs fólks í árs
tilraunaverkefni. Verkefnið mun felast í fræðslu,
viðtalsþjónustu og uppsetningu sérsniðinna
sjálfshjálparhópa. Áhugi og þekking og/eða reynsla af
kynferðisofbeldi er jafnframt mikilvæg.
Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi og fjölbreytt
grasrótarstarf sem byggir á kynjafræðilegri sýn á
samfélagið. Viðkomandi verður að hafa góða
samskipta- og samstarfshæﬁleika. Menntun á sviði
þroskaþjálfunar, fötlunarfræði, sálfræði eða annarra
skyldra greina er jafnframt eftirsóknverð.
Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta til að
sækja um. Umsóknir sendist til Stígamóta,
Hverﬁsgötu 115, 105 R. fyrir 20. jan. merktar
„Starfsumsókn“. Öllum umsóknum verður svarað.
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Hugbúnaðargerð
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með jákvætt hugarfar til starfa við umfangsmikl hugbúnaðarkerfi
sem byggja á Linux. Unnið er í sérfræðingateymum eftir Agile hugmyndafræði. Við stundum prófanadrifna
hugbúnaðargerð (TDD), leggjum áherslu á fagleg vinnubrögð og stöðugar umbætur. Við stuðlum að þekkingaröflun
og þróun í starfi með leshópum og öflugum faghópum.

14-0058 – HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Starfssvið:
• Þátttaka í þróun nýrra hugbúnaðarlausna í öflugu
sérfræðingateymi
• Hönnun, forritun og prófanir á hugbúnaði sem er
grunnur undir stýribúnað hinna ýmsu tækja og
kerfa sem Marel framleiðir hér og erlendis

'g*81

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða skyldum
greinum
• Þekking á C/C++, HTML5 og Lua er kostur
• Þekking á Linux er kostur
• Þekking á prófanadrifinni forritun (TDD) er kostur
• Þekking á rauntímaúrvinnslu og stýringum er kostur

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

www.marel.com

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk.
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Haukur Hafsteinsson, haukur.hafsteinsson@marel.com, sími 563 8000.

Ert þú með forritun í genunum?
Marel leitar að afkastamiklum og snjöllum forritara í Innova vörusetur fyrirtækisins. Innova er einn öflugasti
kerfishugbúnaður sem notaður er fyrir framleiðslueftirlit og framleiðslustýringu í matvælaiðnaði í heiminum í dag.
Vörusetur Innova er í örum vexti og fyrir skemmstu var þúsundasta framleiðslukerfi Innova selt. Fjölbreytileiki,
teymisvinna, húmor og skemmtun eru meðal gilda Marel og nú starfa um 60 karlar og konur við þróun, sölu og
þjónustu á Innova hér á landi, í Danmörku, Hollandi og Úrugvæ.
Starfssvið:
• Greining, hönnun og forritun á Innova,
framleiðsluhugbúnaði Marel
• Innleiðing kerfa hjá viðskiptavinum Marel
• Stuðningur við öflugt þjónustunet Marel
• Hugbúnaðargerð í Scrum teymisvinnu

Hæfniskröfur:
• Kerfisfræði, tölvunarfræði, verkfræði eða
sambærileg menntun
• Haldbær reynsla í forritun og hugbúnaðargerð með
Visual Studio, C# og MS SQL Server
• Góð enskukunnátta
• Hæfni í samskiptum og teymisvinnu

14-0078 – HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Starfið getur falið í sér ferðalög erlendis.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel,
www.marel.com/jobs
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Þorvaldsson, bjorn.thorvaldsson@marel.com, í síma 563 8000.

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

www.marel.com

Bifvélavirki

FLOKKSTJÓRI

Óskum eftir bifvélavirkja á verkstæði okkar.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur frumkvæði, góða samstarfshæﬁleika og hæfni til að vinna sjálfstætt.

Vegagerðin auglýsir eftir flokkstjóra í fullt starf. Viðkomandi mun starfa á vitadeild,sem
er staðsett í Kópavogi, með áherslu á vita og leiðsögukerfi á sjó og landi og m.a. rekstri,
viðhaldi og þróun leiðbeiningamerkja á sjó og landi. Í boði er spennandi, krefjandi og
fjölbreytt framtíðarstarf.

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið bilvogurmot@simnet.is

Bílvogur ehf

Auðbrekka 17, 200 Kópavogi
s. 564 1180

Starfssvið
Vegagerðin rekur yfir 100 vita, yfir 30 dufl og leiðsögukerfi fyrir sjófarendur. Á vegum Vegagerðarinnar eru viðhaldsflokkar
sem fara um landið á sumrin til að gera við vita sem flestir eru komnir vel til ára sinna. Unnið er við viðhald á sumrin og er
farið í langar vinnuferðir. Vitar eru oft háir og á skerjum og er því krafa um að menn séu hvorki lofthræddir né sjóhræddir.
Hlutverk viðkomandi er að vera verkstjóra til aðstoðar yfir vinnuflokki Vegagerðar sem vinnur við vitaviðhald á sumrin en á
veturna eru unnið að ýmis konar viðhaldi m.a. í starfsstöð.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Æskilegt er viðkomandi sé húsasmiður eða vélstjóri
• Reynsla í verkstjórn
• Meirapróf
• Reynsla og þekking á störfum á sjó æskileg
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi

+¾LIVIRKI

¥SFROST EHF AUGLÕSIR STÎÈU K¾LIVIRKJA
3TARFIÈ FELST Å VIÈGERÈUM ¹ K¾LIVÁLUM UPPSETNINGU OG SMÅÈUM ¹ KERFUM

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu Vegagerðarinnar eru konur með tilskildar
menntunar- og hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 20 janúar 2014. Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir,
þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

«SKAÈ ER EFTIR VÁLVIRKJA EÈA AÈILA VÎNUM VÁLAVIÈGERÈUM 2AFMAGNS
KUNN¹TTA ÖARF AÈ VERA TIL STAÈAR -ENNTUN ER KOSTUR EN ÖË EKKI SKILYRÈI
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT VIÈ BILANAGREINGU OG VIÈGERÈIR
¹ K¾LI OG FRYSTIBÒNAÈI ¹SAMT UPPSETNINGU OG ÖJËNUSTU ¹ K¾LI OG FRYSTI
KERFUM ,EITAÈ ER EFTIR DUGLEGUM OG J¹KV¾ÈUM STARFSMANNI TIL FRAMTÅÈAR
STARFA
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST
5MSËKNIR SKAL SENDA ¹ NETFANGIÈ JON ISFROSTIS FYRIR  JANÒAR
&ARIÈ VERÈUR MEÈ ALLAR UMSËKNIR SEM TRÒNAÈARM¹L

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Áss Grétarsson (sag@vegagerdin.is)
og Ólöf Dagný Thorarensen mannauðsstjóri (oth@vegagerdin.is) í síma 522 1000.
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

'Z/Es1<hZZ

Upplýsinga- og skjalafulltrúi óskast
til starfa hjá Grindavíkurbæ
Grindavíkurbær óskar eftir að ráða upplýsinga- og skjalafulltrúa til starfa á bæjarskrifstofu.
Um er að ræða 100% starf er heyrir undir sviðsstjóra
fjármála- og stjórnsýslusviðs.

Vefstjóri Háskóla Íslands
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Háskóli Íslands leitar að dugmiklum
mo
og
gd
drífandi
rífandi
einstaklingi í starf vefstjóra skólans.
Umsóknarfrestur er til og
með 20. janúar 2013.
Nánari upplýsingar um starfið
veitir Jón Örn Guðbjartsson,
sviðsstjóri markaðs- og
samskiptasviðs í síma 525 4260
og netfang jonorn@hi.is.

Vefstjóri er starfsmaður markaðs- og samskiptasviðs Háskóla Íslands. Starfið
felur í sér yfirsýn og ábyrgð verkefna er lúta að vefsvæðum Háskóla Íslands.
Vefstjóri hefur einnig yfirumsjón með þróun og nýsmíði í vefmálum skólans.
Hann stýrir samskiptum við vefteymi Reiknistofnunar HÍ, vefstjóra sviða
og deilda, vefritara skólans og háskólasamfélagið sjálft, sem og aðra sem
koma að vefmálum við Háskóla Íslands. Vefstjóri ber ábyrgð á stefnu og
framtíðarsýn fyrir vefsamfélag háskólans sem er eitt hið stærsta á landinu.

Helstu verkefni:
• Ábyrgð og yfirumsjón með skjalavörslukerfi og skráningu
og varðveislu erinda og skjala sem berast Grindavíkurbæ
og gerð skalavistunaráætlunar
• Umsjón með vef Grindavíkurbæjar, innri vef starfsmanna,
innra fréttaritinu Þórkötlu og fréttabréfinu Járngerði í
samstarfi við ritstjóra
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri upplýsinga- og skjalamála
• Umsjón með uppbyggingu rafrænnar stjórnsýslu,
innleiðingu upplýsingakerfa og hugbúnaðar, þróun verklags og verkferla
Menntun, reynsla og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, svo sem bókasafns-og
upplýsingafræði eða skjalfræði
• Starfsreynsla af upplýsinga- og skjalamálum
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga er kostur
• Reynsla og þekking á sviði verkefnastjórnunar er kostur
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Geta til að sýna frumkvæði og rík skipulagshæfni
• Framúrskarandi tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku í ræðu og riti
• Hæfni til að miðla flóknum upplýsingum á einfaldan hátt
í töluðu og rituðu máli

Hæfniskröfur
Sjá nánar um starfið
á starfatorg.is
og hi.is/laus_storf.

Upplýsinga- og skjalafulltrú ber ábyrgð á innri og ytri upplýsinga- og skjalamálum Grindavíkurbæjar. Umsjón með vef
bæjarins www.grindavik.is, gerð og útgáfu kynningarefnis
og sér um tilfallandi textagerð. Tekur þátt í stefnumótun
hvað varðar upplýsinga- og kynningarmál, skjalastjórnun
sem og rafræna stjórnsýslu og tölvukerfi. Sér um fræðslu og
ráðgjöf um skjalamál til starfsmanna og stofnana.

Háskólapróf sem nýtist í starfi, meistarapróf æskilegt
Minnst 3ja ára reynsla af vefstjórnun viðamikilla vefsvæða
Haldbær reynsla af notkun og innleiðingu vefumsjónarkerfa
Brennandi áhugi á vefmálum
Frumkvæði í starfi og framúrskarandi samskiptahæfileikar

Markað
Mark
k ðs- og samski
kaðskipta
t svi
svið
ið

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Jón Þórisson í síma
420-1103 eða í tölvupósti jont@grindavik.is.

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil skal
skilað rafrænt á netfangið jont@grindavik.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2014.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

SKÓGARHLÍÐ 12

105 REYKJAVÍK

www.hagvangur.is

SÍMI 520 4700

Jón Þórisson
sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs
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LYFIS óskar eftir lyfjafræðingi til starfa
LYFIS ehf. leitar eftir lyfjafræðingi til starfa við gæðamál
og skráningar hjá fyrirtækinu. Á verksviði viðkomandi væri
m.a. uppfærsla og ritun gæðaskjala, gæðamál
fyrirtækisins almennt og aðstoð og aﬂeysing í skráningum.

ENNEMM / SÍA / NM60904
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Um er að ræða 50-100% starfshlutfall, samkvæmt
samkomulagi. Æskilegt er að umsækjandi haﬁ reynslu af
gæðamálum og gott ef viðkomandi þekkir til skráninga.
Ákjósanlegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst
en er ekki skilyrði. Hæfniskröfur eru m.a. mjög góð
íslenskukunnátta, nákvæmni og öguð vinnubrögð.

VIÐSKIPTASTJÓRI

Í EINKABANKAÞJÓNUSTU VÍB

Nánari upplýsingar veitir Regína Hallgrímsdóttir,
skrifstofustjóri, í sími 534-3502.
Umsóknir skal senda á netfangið regina@lyﬁs.is.
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2014.

Einkabankaþjónusta VÍB leitar að viðskiptastjóra sem þarf að búa yfir mikilli reynslu af
fjármálamarkaði og hafa mikla hæfileika til samskipta við viðskiptavini.

HJÚKRUNARHEIMILI
Hafnarﬁrði

Hjúkrunarfræðingur óskast
Sólvangur er rótgróið hjúkrunarheimili í hjarta Hafnarfjarðar. Þar búa 58 einstaklingar á 3 deildum.

Einkabankaþjónusta VÍB býður upp á sérsniðna fjármálaþjónustu fyrir efnameiri einstaklinga og félög. Við búum yfir
mikilli reynslu og sérþekkingu á sviði eignastýringar auk þess að geta opnað dyr að sérhæfðum fjárfestingakostum fyrir
þá viðskiptavini sem það hentar. Mikil áhersla er lögð á stöðugan og góðan árangur í stýringu, persónulega þjónustu og
yfirsýn viðskiptavina yfir fjármál sín.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

» Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
» Öflun nýrra viðskiptavina
» Þátttaka í eignastýringu

» Háskólamenntun sem nýtist í starfi
» Próf í verðbréfaviðskiptum
» Reynsla af stýringu viðskiptasambanda
» Öflugur liðsmaður
» Skipulagshæfni og markviss vinnubrögð
» Jákvæðni, sveigjanleiki og þjónustulund

» Fagleg greining og öflun viðskiptatækifæra
Umsækjandi þarf að hafa til að bera faglegan metnað,
áhuga á öldrunarhjúkrun og geta unnið sjálfstætt.
Reynsla og menntun á sviði öldrunarhjúkrunar er kostur.
Um hlutastarf er að ræða eru laun samkvæmt gildandi
kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf
skulu berast til Rannveigar Þ. Þórsdóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar, sem einnig veitir nánari upplýsingar í
síma 590-6500 eða í tölvupósti,
netfang rannveig@solvangur.is.

Nánari upplýsingar veitir Katrín Oddsdóttir, forstöðumaður Einkabankaþjónustu, sími 440 4486 og 844 4486,
katrin.oddsdottir@vib.is. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar næstkomandi.

Íslandsbanki | Kirkjusandi | 155 Reykjavík | Sími 440 4900 | vib@vib.is

facebook.com/VIB.stofan |

@vibstofan | www.vib.is

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar
www.solvangur.is.
Umsóknarfrestur er til 26. janúar og verður öllum
umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.

SÉRFRÆÐINGUR Á FJÁRMÁLASVIÐI
Bláa Lónið hf. leitar að sérfræðingi á fjármálasviði til að eﬂa áframhaldandi uppbyggingu á starfsemi Bláa Lónsins. Starﬁð heyrir undir fjármálastjóra.
Á fjármálasviði starfa 12 starfsmenn.
Starfssvið:
UÊ Yﬁrumsjón með bókhaldi fyrirtækisins
UÊ Skilagreinar, uppgjör, afstemmingar og þátttaka í áætlanagerð
UÊ Greining fjárhagsupplýsinga
UÊ Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði
Hæfniskröfur:
UÊ Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
UÊ Töluverð reynsla af sambærilegu starﬁ
UÊ Mjög góð tölvukunnátta
UÊ Góð þekking á Navision fjárhagskerﬁnu
UÊ Þekking á Qlik View BI hugbúnaði er kostur
UÊ Nákvæm og öguð vinnubrögð
UÊ Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
UÊ Góð samskipta- og samstarfshæfni

Nánari upplýsingar veitir Þórey G. Guðmundsdóttir fjármálastjóri
í síma 420 8800, thorey@bluelagoon.is.
Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn ásamt ferilskrá
í gegnum heimasíðu Bláa Lónsins www.bluelagoon.is/atvinna.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2014.

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valinn einn besti spa staðurinn á
heimsvísu og er eitt af 25 undrum veraldar að mati National Geographic.
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Helsta starfssvið:
• Umsjón, eftirlit og stjórnun ræstingaverkefna
• Þjónusta og samskipti við viðskiptavini
• Utanumhald fyrir launavinnslu
• Kennsla ræstinga
• Ræstingar

*,É'.5671)4';0&7567
4=56+0)#ä,Ø07567.#0&5+05

Innréttingasmiður
Innréttingasmiður eða maður vanur vinnu á
trésmíðaverkstæði Óskast til starfa sem fyrst.
Mikill fjölbreytileiki verkefna.Við leitum að
metnaðarfullum einstaklingi sem hefur frumkvæði,
góða samstarfshæﬁleika og hæfni til að geta unnið sjálfstætt

Umsækjendur þurfa að hafa náð 25 ára aldri og hafa hreint sakavottorð.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar.
Nánari upplýsingar veita Örvar Geir Örvarsson, orvar@hreint.is
og Borghildur Vilhjálmsdóttir, borghildur@hreint.is
Umsók ásamt ferilskrá berist á hreint@hreint.is
Starfsmaður verður að geta hafið störf eigi síðar en 1. febrúar.

Áhugasamir sendi inn umsóknir á gussi@vogn.is

• Góðir samskiptahæfileikar og jákvæðni
• Þjónustulund og frumkvæði í starfi
• Drifkraftur og vilji til að ná árangri í starfi
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Stjórnunarreynsla er æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku

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

• Reykjavík
• Akureyri
• Selfoss
• Akranes
• Hveragerði

433.066

Hæfniskröfur:

Hreint ehf. var stofnað 1983 og þjónustar fyrirtæki og stofnanir víða um land á sviði reglulegra ræstinga. Starfsfólkið, sem er á annað
hundrað talsins, er fagfólk í ræstingum. Lögð er áhersla á vandaða þjónustu, hvatningu í starfi og ánægjuleg samskipti við viðskiptavini
og starfsfólk. Hreint er með vottun Svansins fyrir reglulegar ræstingar og unnið er markvisst að gæða- og umhverfismálum í starfseminni.

Kópavogsskóli
óskar eftir
aðstoðarskólastjóra

Markaðsfólk
framtíðarinnar
PIPAR\TBWA · SÍA · 140077

DCG auglýsir eftir markaðsfólki til að skapa auglýsinganet framtíðarinnar
á Íslandi.
Ef þú ert:
t metnaðarfull/ur
t með áhuga á markaðssetningu á netinu
t með sölureynslu
t með menntun sem nýtist í starﬁ
t og vilt vinna á skemmtilegum og skapandi vinnustað ...
... þá viljum við hitta þig!

Kópavogsskóli er heildstæður grunnskóli með
um 310 nemendur og 60 starfsmenn.
Unnið er samkvæmt uppeldisstefnunni
Uppeldi til ábyrgðar, skólinn er þátttakandi í
verkefninu Heilsueflandi grunnskóli og ýmis
þróunarverkefni eru í gangi.
Starf aðstoðarskólastjóra er meðal annars
fólgið í að vera nánasti samstarfsmaður
skólastjóra og staðgengill í fjarveru hans sem
og að móta stefnu og skipuleggja skólastarf í
samvinnu við skólastjóra og deildastjóra.
Menntunar og hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa lokið B.Ed. prófi í
grunnskólakennarafræðum.
Ŀ Æskilegt er að viðkomandi hafi lokið M.Ed.
prófi í stjórnun menntastofnanna eða öðru
framhaldsnámi sem nýtist í starfinu.
Ŀ Jákvæðni og lipurð í samskiptum er nauðsynleg.
Ŀ Æskilegt er að umsækendur hafi þekkingu á
Uppeldi til ábyrgðar
Ŀ Góð þekking á tölvum og upplýsingatækni
Ŀ Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður og drífandi
og til í að taka þátt í og leiða þróunarstarf.
Ŀ

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2014

SpotOn er auglýsinganet sem samkeyrir auglýsingar yﬁr stóran hluta
vefsíðna Íslands þar sem auglýsendur
geta á einum stað nýtt sér mátt netsins
með textaauglýsingum og auglýsingaborðum.

Upplýsingar gefur Guðmundur Ásmundsson
skólastjóri í síma 5704960 eða 8990137
Einnig má senda fyrirspurnir á goa@kopavogur.is
Viðamiklar upplýsingar um Kópavogsskóla er að
finna á www.kopavogsskoli.is
Konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið

Umsóknir má senda með mynd og ferilskrá á umsokn@dcg.is. Umsóknarfrestur er til 20. janúar.

Móðurfélag SpotOn er DCG, eða Dempsey & Clark Group. DCG er ráðgjafa- og
fjárfestingafélag sem einbeitir sér að markaðssetningu á netinu, forritun, hýsingu og
framsæknum veﬂausnum á sviði verslunar og þjónustu.

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

Kópavogsbær
kopavogur.is
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Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á heildarkynningu Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands og utan og tilheyrir
Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar. Stofnunin vinnur að því að skilgreina sóknarfæri og styrkleika
Reykjavíkur á sviði ferðamála, m.a. með samþættingu nýsköpunar og vöruþróunar, markaðssetningar og
viðburða í samræmi við ferðamálastefnu Reykjavíkur. Höfuðborgarstofa rekur öfluga upplýsingamiðlun fyrir
ferðamenn í Reykjavík og sér um framkvæmd á skilgreindum borgarhátíðum, s.s. Menningarnótt, Vetrarhátíð
og Barnamenningarhátíð auk þess að vera ráðgefandi við skipuleggjendur annarra stórra viðburða í borginni.
Nánari upplýsingar um starfsemi Höfuðborgarstofu má sjá á vef Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is og
www.visitreykjavik.is

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og
með 26. janúar 2014.
Kjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkur. Um er að ræða
fullt starf og þarf viðkomandi að geta
hafið störf sem fyrst.

Höfuðborgarstofa leitar að hæfum einstaklingum í eftirfarandi störf.

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

Deildarstjóri markaðs- og kynningardeildar

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

Deildarstjóri ber ábyrgð á stjórnun og rekstri markaðs- og kynningardeildar Höfuðborgarstofu, sem sér um framkvæmd
markaðs- og kynningarmála Höfuðborgarstofu fyrir Reykjavík sem áfangastað. Í starfinu felst víðtæk samvinna við ýmsa
samstarfsaðila s.s. í ferðaþjónustu, skipuleggjendur viðburða, erlenda og innlenda fjölmiðla, styrktaraðila, fulltrúa annarra
sveitarfélaga, fulltrúa ýmissa fyrirtækja, félagasamtök og opinberar stofnanir.

Starfssvið

Hæfniskröfur

• Áætlanagerð og fjármál
• Stjórn vörumerkis og kynningarstarf
• Almannatengsl
• Verkstjórn og samhæfing
• Markaðsrannsóknir og kannanir
• Eftirfylgni og ábyrgð á framkvæmd verkefna
• Þátttaka í innlendum og erlendum kynningarviðburðum

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
• A.m.k. 3ja - 5 ára reynsla í starfi á vettvangi markaðs- og
kynningarmála
• Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð
• Reynsla og þekking á sviði ferðaþjónustu eða fjölmiðlunar
• Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagsfærni
• Hæfni til að vinna undir álagi
• Færni í samskiptum og framkomu
• Góð íslensku- og enskukunnátta, þriðja tungumál kostur
• Kunnátta í Norðurlandamáli æskileg

Sérfræðingur – Innlend samskipti
Sérfræðingur ber ábyrgð á öllum vefmiðlum Höfuðborgarstofu á ensku og íslensku og útgáfu fyrir innlendan markað.
Hann sér um samskipti við innlenda fjölmiðla vegna starfsemi Höfuðborgarstofu og vinnur með deildarstjóra að
verkefnum tengdum innanlandshluta markaðs- og kynningardeildar Höfuðborgarstofu.
Upplýsingar um starfssvið og menntunar- og hæfniskröfur er að finna á www.hagvangur.is

Sérfræðingur – Erlend samskipti
Sérfræðingur ber ábyrgð á samskiptum við erlenda fjölmiðla og vinnur með deildarstjóra að þeim hluta markaðs- og
kynningardeildar Höfuðborgarstofu er lýtur að erlendum fjölmiðlum og öðru því sem snertir erlenda gesti og fagaðila.
Upplýsingar um starfssvið og menntunar- og hæfniskröfur er að finna á www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

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

www.hagvangur.is

sími: 511 1144
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Ferðaskrifstofa
Hvataferðir / hópadeild

(UWÙÕÑIOXJXUJMDOGNHULPHËUH\QVOXDI
IM¼UPDJQVJUHLQLQJXP"9LOWXVWDUID¼OÈIOHJXPYLQQXVWDË
RJWDNDVW¼YLËIMÑOEUH\WWRJNUHIMDQGLYHUNHIQL"¹¼JÁWL
VWDUIJMDOGNHUD¼UHNVWUDUVYLËL9RGDIRQHYHULË
IUDPWÈËDUVWDUILËÙLWW0HËDOKHOVWXYHUNHIQDJMDOGNHUDHU
JUHLËVODUHLNQLQJDJUHLQLQJDUYLQQDWHQJGVMÎËVWUH\PL
DOPHQQDUJUHLQLQJDU¼PDUNDËQXPRJVNØUVOXJHUË

Ferðaskrifstofan Eskimos leitar að
metnaðarfullum starfskrafti Í fullt starf í
hvataferðadeild / hópadeild fyrirtækisins.
Leitað er að einstaklingi með fagmennsku
og metnað í fyrirrúmi við lausn verkefna.
Góð almenn tölvufærni áskilin auk mjög
góðra ensku kunnáttu og samskiptahæfni.

$OODUQ¼QDULXSSOØVLQJDUXPVWDUIRJ
KÁIQLVNUÑIXUHUDËILQQD¼YRGDIRQHLVVWRUI
8PVÎNQDUIUHVWXUHUWLORJPHË
MDQÕDU

Vegna mikilla anna ætlum við að bætum við
okkur starfskrafti í fullt starf. Unnið er á
venjulegum skrifstofu tímum en einnig getur
verið um helgar og kvöldvinnu að ræða.

9RGDIRQH
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Kröfur
 Gott skipulag og einbeiting
 Frumkvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
 Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 Fullkomið vald á ensku er algjört skilyrði
og önnur tungumál mikill kostur
 Góð almenn tölvuþekking, Outlook, word
og excel
 Háskólapróf er kostur

Ráðningarþjónusta

Sérfræðingur

Eskimos tekur á móti og skipuleggur ferðir
og upplifanir fyrir nokkur þúsundir erlendra
gesta á ári. Við leggjum mikla áherslu á
klæðskerasniðnar lausnir og vegna gríðarlegs fjölda verkefna þurfum við að bæta við
teymið okkar. Fyrir réttan aðila býðst
fjölbreytt starf í ferðageiranum.

VPS Verkfræðiþjónusta óskar eftir að ráða sjálfstæðan
og vandvirkan einstakling til starfa við framkvæmd NDT prófana.

Starfssvið

fyrir tækisins fyrir
Kíktu á heimasíðu
r um okkur.
frekari upplýsinga
www.eskimos.is

· Þjónusta við fyrirtæki í málmiðnaði
· Framkvæmd NDT prófana
· Mat á niðurstöðum og skýrslugerð

Hæfniskröfur

Umsókn um starf ásamt ferilsskrá
sendist á starf@eskimos.is

· Menntun á sviði tæknifræði eða önnur háskólamenntun er nýtist í starfi
· Þekking og/eða reynsla í málmiðnaði
· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
· Faglegur metnaður og góð samskiptahæfni
· Góð kunnátta í íslensku og ensku

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

www.iceland.eskimos.is
Skútuvogur 1b
104 Reykjavík
S: 414 1500

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Epli.is leitar af þrem öflugum
starfsmönnum í frábæran
starfshóp Epli.is

Þjónustuborð:

Verslunarstjóri:

Viðskiptaþróun

Þú ert andlit okkar.

Þú er leiðtogi.

Þú ert snillingur

Vilji til að uppfylla óskir viðskiptavina umfram
væntingar þarf að vera þér meðfæddur
eiginleiki ásamt því að vera afburða kurteis með
jákvæða geislun.

Í starfinu felst meðal annars ábyrgð og umsjón
með daglegum rekstri, starfsmannahald,
vaktaskipulag, almenn afgreiðsla.

Býrð yfir góðu frumkvæði og sjálfstæðum vinnubrögðum. Starfið er hluti af nýrri deild og felur í sér
samskipti við viðskiptamenn, tilboðs og pantanagerð
ásamt aðstoð við stefnumótun, úrlausnir og ráðgjöf.
Grunn tölvukunnátta er æskileg en umfram allt lipurð og
gott innsæi í mannlegum samskiptum.

Reynsla af sölu- og þjónustustörfum er skilyrði.
Reynsla af sölu- og þjónustustörfum er æskileg.

Sendu okkur umsókn ásamt ferliskrá á netfangið:
atvinna@epli.is, umsóknarfrestur er til 19. febrúar 2014

Epli.is er sölu-, þjónustu og dreifingaraðili Apple á Íslandi

www.n1.is

YFIRÞJÓNN
FRAMREIÐSLUMENN
OG NEMAR

facebook.com/enneinn

Veraldarvefvanur vefstjóri
Við leitum að kraftmiklum og skapandi
vefstjóra til starfa á markaðssviði N1
við stefnumótun, þróun og daglega
umsjón með útliti, viðmóti og efni á
www.n1.is og öðrum vefum N1.
Vefstjóri vinnur náið með öllum deildum félagsins
og þarf að uppfylla þessi skilyrði:

Við leitum að faglærðum yfirþjóni, framreiðslumönnum og
þjónanemum í fullt starf á líflegum vinnustað.

•

Háskólapróf eða önnur
menntun sem nýtist í
starfi

•

Þekking og reynsla
af vefumhverfi fyrir
fyrirtæki

•

Þekking og reynsla af
þróun notendaviðmóta
fyrir vef og snjallsíma

•

Hæfni til að stýra
verkefnum og vinna
í hóp

•

Fylgist vel með tíðarandanum og rafrænum
tækninýjungum

•

Skilningur á vefmælingum og auga fyrir
gögnum og tölum

•

Þekking á þróun og
notkun samfélagsmiðla

•

Ritfærni á ensku og
íslensku

Almennar hæfniskröfur
t'SVNLW§JPHNFUOB§VSUJMB§TâOBÈSBOHVSÓTUBSå
t3ÓL¢KØOVTUVMVOEPHIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t(PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLV
t4OZSUJNFOOTLBPHTUVOEWÓTJ
Umsóknir sendist á starf@grand.is
Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

+69HLWXUKI yVNDHIWLUDåUiåD
UDIYLUNMDUDIYHLWXYLUNMDWLOVWDUIDt
UDIPDJQVGHLOGI\ULUW NLVLQVt+DIQDUILUåL
+HOVWXì WWLUVWDUIVLQVHUX
YLèKDOGRJYLèJHUèLUtGUHLILNHUILOtQXPRJJ|WXO|JQXP
QêODJQLUWHQJLQJDURJIUiJDQJXU
+ IQLVNU|IXU
VYHLQVSUyItUDIYLUNMXQHèDUDIYHLWXYLUNMXQ
VMiOIVW èYLQQXEU|Jè
JyèIUDPNRPDRJOLSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
6yWWHUXPiKHLPDVtèX+69HLWQDZZZKVYHLWXULVXP
KVYHLWXUVW|UItERèL
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLUVWDUIVPDQQDVWMyULtVtPD

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèMDQ~DU

+69HLWXUKI% MDUKUDXQL+DIQDUILUèL
ZZZKVYHLWXULVKV#KVLV

:RUOG&ODVV
9LèyVNXPHIWLU
DèVWRèDUPDQQLtHOGK~V
9LQQXWtPL
NONODOODYLUNDGDJD

8PV NMDQGLìDUIDèKDIDPLNLQQiKXJD
iPDWUHLèVOXYHUDVNLSXODJèXURJKDIDJyèD
K ILOHLNDtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
ËVOHQVNXNXQQiWWDQDXèV\QOHJ
6WDUILèKHQWDUMDIQWNRQXPVHPN|UOXP
ÈKXJDVDPLUVHQGLXPVyNQiVDPWIHULOVNUiWLO
JLVOL#ZRUOGFODVVLVI\ULUMDQ~DU

Nánari upplýsingar um starfið veitir Halldór
Harðarson, framkvæmdastjóri markaðssviðs, með
tölvupósti, halldor@n1.is, eða í síma 440 1000.
Áhugasamir sæki um starfið með því að senda
ferilskrá ásamt nánari upplýsingum á netfangið
atvinna@n1.is fyrir 18. janúar 2014.
Fullum trúnaði heitið.

Komum af stað!
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Verkfræðingur
Trivium ráðgjöf leitar að jákvæðum og metnaðarfullum verkfræðingi með M.Sc. próf í hljóðverkfræði.
Ekki er gerð krafa um starfsreynslu en mikil áhersla lögð á að umsækjandi geti unnið sjálfstætt í verkefnum
félagsins, bæði á Íslandi og í Noregi. Umsækjandi sé góður í mannlegum samskiptum, vel ritfær,
hafi gott vald á íslensku, a.m.k. einu Norðurlandamáli og ensku.

Neptune ehf óskar
eftir vélstjórum
Neptune ehf gerir út og rekur tvö
rannsóknarskip frá Akureyri,
Poseidon og Neptune.

Trivium ráðgjöf er í samstarfi við VSÓ ráðgjöf og er skrifstofa félagsins í Borgartúni 20.
Upplýsingar um starfið veitir Ólafur Hjálmarsson verkfræðingur (netfang: olafur@trivium.is).
Umsóknum skal fylgja stutt lýsing á náms- og starfsferli og skulu þær sendar með tölvupósti á netfangið
olafur@trivium.is fyrir 25. janúar nk. Öllum umsóknum og fyrirspurnum verður svarað. Fyllsta trúnaðar er gætt.

Til starfa óskast vélstjórar í fullt starf en skipin eru í vinnu
erlendis og er því enskukunnátta skilyrði.
Til að starfa um borð þarf viðkomandi að vera með
alþjóðleg atvinnuréttindi frá Samgöngustofu samkvæmt
STCW staðli.
Umsóknir og beiðni um frekari upplýsingar sendist á
netfangið: svanberg.snorrason@neptune.is

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar,
Garðs og Voga

Ert þú rétta manneskjan fyrir okkur?
Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Sv. Garðs og Voga óskar eftir
liðveitanda og stuðningsfjölskyldu sbr. lög um málefni fatlaðra
nr. 59/1992 fyrir hressan 10 ára dreng með heyrnaskerðingu

Hæfniskröfur:
• Kunnátta og/eða þekking á táknmáli
• Hlýlegt viðmót og umhyggja
• Áhugi á fræðslu barna og velferð þeirra
• Að sýna ábyrgð og vera ábyrgðarfullur
• Að vera hugmyndaríkur og sveigjanlegur
• Hreint sakavottorð

Liðveisla
• Liðveisla miðast að því að rjúfa félagslega einangrun
einstaklingsins t.d. með persónulegum stuðningi og
aðstoð til þess að njóta menningar og félagslífs.
Stuðningsfjölskylda
• Stuðningsfjölskyldu er ætlað að létta álagi á fjölskyldur
barna með fötlun og gefa börnunum möguleika á aukinni
félagslegri þátttöku.

Umsóknarfrestur er til 24. janúar
Frekari upplýsingar veitir
Guðrún Björg Sigurðardóttir,
félagsráðgjaﬁ
í síma 420-7555.
Umsókn og ferilskrá skal senda á netfangið
gudrun@sandgerdi.is eða skila í afgreiðsluna

Gott væri ef þú gætir ráðið þig í bæði störﬁn

Þar sem liðveislan fer fram
á Suðurnesjum er greiddur akstur.

Við óskum eftir í fullt starf:

Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni
vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. Einungis maður
með víðtæka reynslu kemur til greina. Viðkomandi þarf að
hafa rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, vera reglusamur og eiga gott með mannleg samskipti.
Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir skulu sendar á veffangið mummi(hjá)vvehf.is.

SKURÐSTOFUR
Sjúkraliði
GÖNGUDEILD
OFNÆMISLÆKNINGA
Hjúkrunarfræðingur

MELTINGAR- OG NÝRNADEILD
Aðstoðardeildarstjóri
Starf aðstoðardeildarstjóra á meltingar- og nýrnadeild
13E við Hringbraut er laust til umsóknar. Starfshlutfall
er 80-100% og veitist starfið frá 1. mars 2014 eða eftir
samkomulagi til tveggja ára, með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
Deildin er 19 rúma legudeild og þjónar sjúklingum með
bráða og langvinna sjúkdóma í meltingarfærum og nýrum.
Lögð er áhersla á að skapa uppbyggjandi starfsumhverfi
og veita einstaklingshæfða hjúkrun.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»

Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru deildarstjóra
Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar
Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum
Er nánasti samstarfsmaður deildarstjóra og vinnur að
skipulagningu á starfsemi deildarinnar í samráði við hann

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Starfsreynsla
Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2014.
» Upplýsingar veita Hildur Þóra Hallbjörnsdóttir, deildarstjóri, netfang hildurha@landspitali.is, sími 825 5153
og Þórgunnur Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á göngudeild
ofnæmislækninga A3 í Fossvogi. Þar fer fram greining og
sérhæfð meðferð ofnæmis- og lungnasjúkdóma.
Unnið er í dagvinnu og er vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði. Viðkomandi fær góða starfsaðlögun með
reyndum hjúkrunarfræðingum.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»
»

Framkvæmd og túlkun ofnæmis- og lungnarannsókna
Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu verkefna
Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda
Þátttaka í teymisvinnu
Fylgjast með nýjungum í faginu

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Faglegur metnaður
Góð samskiptahæfni
Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2014.
» Starfshlutfall er 80% og er starfið laust frá 1. mars 2014
eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veita Guðrún Magney Halldórsdóttir,
deildarstjóri, netfang gudrunh@landspitali.is, sími
543 6045 og Þórgunnur Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi,
netfang torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.

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

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laust er til umsóknar starf sjúkraliða á skurðstofum í
Fossvogi. Starfshlutfall er 50-100%, unnið er í dagvinnu
með bakvakt einu sinni í viku til kl. 20:00. Frí helgar og
rauða daga.
Starfið er fjölbreytt og krefjandi og er laust núna eða eftir
nánara samkomulagi. Í boði er góð einstaklingsaðlögun.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Umsjón og frágangur á pöntunum
» Umsjón með tiltektum fyrir skurðaðgerðir
» Umsjón með daglegri umgengi, skipulagi og hreinlæti á
lager og skoli skurðstofanna
» Viðhefur hagkvæmni í rekstri og stuðlar að góðri nýtingu á
vörum skurðstofanna

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Sjúkraliðamenntun
Faglegur metnaður
Tölvukunnátta og hæfni til að tileinka sér ný forrit
Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2014.
» Upplýsingar veitir Helga Kristín Einarsdóttir, deildarstjóri,
helgakei@landspitali.is, sími 824 5273.

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Verkefnastjóri
á símenntunarsviði
+¾LIVIRKI

¥SFROST EHF AUGLÕSIR STÎÈU K¾LIVIRKJA
3TARFIÈ FELST Å VIÈGERÈUM ¹ K¾LIVÁLUM UPPSETNINGU OG SMÅÈUM ¹ KERFUM
«SKAÈ ER EFTIR VÁLVIRKJA EÈA AÈILA VÎNUM VÁLAVIÈGERÈUM 2AFMAGNS
KUNN¹TTA ÖARF AÈ VERA TIL STAÈAR -ENNTUN ER KOSTUR EN ÖË EKKI SKILYRÈI
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT VIÈ BILANAGREINGU OG VIÈGERÈIR
¹ K¾LI OG FRYSTIBÒNAÈI ¹SAMT UPPSETNINGU OG ÖJËNUSTU ¹ K¾LI OG FRYSTI
KERFUM ,EITAÈ ER EFTIR DUGLEGUM OG J¹KV¾ÈUM STARFSMANNI TIL FRAMTÅÈAR
STARFA
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST
5MSËKNIR SKAL SENDA ¹ NETFANGIÈ JON ISFROSTIS FYRIR  JANÒAR
&ARIÈ VERÈUR MEÈ ALLAR UMSËKNIR SEM TRÒNAÈARM¹L

Starfslýsing:

Menntunar- og hæfniskröfur:



Ábyrgð á þróun og skipulagningu
námskeiða á vegum Framvegis
og samstarfsaðila.






Samskipti við leiðbeinendur
Umsjón með styrkjaumsóknum
og framvindu styrktra verkefna
Útdeiling verkefna til annarra
starfsmanna
Textagerð fyrir námskeiðs bæklinga og heimasíðu
Þátttaka í stefnumótun,
markmiðasetningu og
rekstraráætlanagerð Framvegis







Ráðgjaﬁ óskast
Nýtt og öﬂugt ráðgjafa fyrirtæki óskar eftir að ráða
til sín öﬂugan ráðgjafa. Leitað er eftir aðila sem
hefur brennandi áhuga á því að ná árangri og
löngun til að vera í skemmtilegu og metnaðarfullu
umhverﬁ.

Verksvið ráðgjafans er m.a.:
• Öﬂun nýrra viðskiptatengsla
• Sala til nýrra og núverandi viðskiptavina







Menntun á sviði uppeldisog kennslufræða á
fullorðinsfræðslusviði eða
sambærileg menntun
Reynsla af þróun og
skipulagningu náms
Reynsla af verkefnastýringu
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Reynsla og þekking á
áætlanagerð
Góðir samskiptahæfileikar

Upplýsingagjöf og samstarf við

Miðstöð símenntunar

Framvegis er framsækin símenntunarmiðstöð með það að markmiði að
bjóða metnaðarfullt nám og námskeið
fyrir fullorðna sem svara þörfum
atvinnulífsins. Hjá Framvegis
er námsmaðurinn í fyrirrúmi og lögð
áhersla á að hann eigi jákvæða og
lærdómsríka upplifun. Lögð er áhersla
á virka þátttöku námsmanna
og fjölbreyttar kennsluaðferðir.
Framvegis miðstöð símenntunar hefur
hlotið EQM gæðavottun (European
Quality Mark) en með því hefur verið
staðfest að Framvegis standist
evrópskar kröfur um gæði fræðsluaðila.

stjórn Framvegis

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á
heimasíðu Ráðum, radum.is. Með umsókn skal fylgja greinargóð
ferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar n.k.
Frekari upplýsingar veitir Nathalía Druzin Halldórsdóttir
nathalia@radum.is eða í síma 519 6770.

Hæfniskröfur
• Metnaður og söludrift
• Fáguð og vönduð framkoma

Ráðum ehf.
Þóroddsstöðum
Skógarhlíð 22
105 Reykjavík
519 6770
www.radum.is

Umsóknir ásamt starfsskrá sendist á:
hagsmunir@hagsmunir.is

Viltu verða hluti af sterkri heild?

MP banki óskar eftir að ráða
árangursdriﬁnn og metnaðarfullan sérfræðing til starfa á
eignastýringarsviði MP banka.
Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir,
starfsmannastjóri MP banka, hildur@mp.is.
Umsóknarfrestur er til . janúar n.k.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
störﬁn á www.mp.is/starfsumsokn eða senda
umsóknir á starf@mp.is.

www.mp.is

Starfssvið

Hæfniskröfur

U Öﬂun nýrra viðskiptavina.
U Fjárfestingarráðgjöf til viðskiptavina.
U Þjónusta og víðtæk upplýsingagjöf
til viðskiptavina.
U Utanumhald eignasafna.
U Kynningar og sala til árfesta.
U Greining markaða.
U Virk þátttaka í vöruþróun.

U Reynsla af sambærilegum störfum
á ármálamarkaði er skilyrði.
U Þekking og brennandi áhugi
á ármálamörkuðum.
U Rík þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum.
U Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði
eða sambærileg menntun.
Meistarapróf er kostur.
U Próf í verðbréfamiðlun.
U Skipulögð og vönduð vinnubrögð.
U Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.
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Seltjarnarnesbær auglýsir laust starf

+XJE~QDêDUIRUULWDUL
5LVN0HGLFDO6ROXWLRQVOHLWDUDê|ÁXJXPHLQVWDNOLQJtY|UXîUyXQ
9LêOHLWXPDêHLQVWDNOLQJLVHPKHIXUîHNNLQJXRJUH\QVOXi
+70/
&66²
3+3
-DYD6FULSW
64/
9HUVLRQFRQWURO *,7691

9LêNRPDQGLPXQE WDVWtKySVpUIU êLQJDPHêDêVHWXUtPLêE 
5H\NMDYtNXU)\ULUOLJJMDQGLYHUNHIQLHUXiDOîMyêDYHWWYDQJLRJIHOXU
VWDUÀêtVpUWDOVYHUêVDPNLSWLiHQVNXYLêVDPVWDUIVPHQQRJYLêVNLSWDYLQL
HUOHQGLVNRVWXUHUHIYLêNRPDQGLKHIXUUH\QVOXDIYLêPyWVIRUULWXQ
9LêEMyêXPVDPNHSSQLVK IODXQRJJRWWYLQQXPKYHUÀ

Sviðsstjóri umhverﬁssviðs
5LVN0HGLFDO6ROXWLRQVHUVSURWDI\ULUW NLVHPîUyDURJ
VHOXUHLQVWDNOLQJVEXQGQDUH+HDOWKKXJE~QDêDUODXVQLU
RQOLQHPRELOH )\ULUW NLêîUyDUODXVQLUVHPVWXêOD
DêVNLOYLUNDULYLQQXIHUOXPLQQDQKHLOEULJêLVNHUIDPHê
îDêDêPDUNPLêLDêGUDJD~UNRVWQDêLRJKiPDUND
QìWLQJXVWDUIVPDQQDRJDêVW|êX

+YHUQLJiDêV NMDXP
9LQVDPOHJDVWVHQGLê&9iMRE#ULVNLV
)\ULUIUHNDULXSSOìVLQJDUKDÀêVDPEDQGYLê
LQIR#ULVNLVZZZULVNLVZZZUHWLQDULVNFRP

LAGHENTUR STARFSMAÐUR ÓSKAST

Innnes er einn stærsti og öflugasti matvöruinnflytjandi

Vegna aukinna verkefna vantar okkur laghentan starfsmann á verkstæði okkar.
Um er að ræða viðgerðir á vatns- og kaffivélum ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.
Á verkstæði okkar starfa 7 starfsmenn.

kunnug.

•

Innnes á m.a. velgengni vörumerkja sinna að

þakka góðu og samhentu starfsfólki en hjá Innnes starfar
samhent liðsheild um 100 starfsmanna. Auk fjölbreytts
heildarþjónustu í drykkjarlausnum með fjölbreyttu úrval af
tækjum fyrir fyrirtæki og stofnanir.

Reyklaust umhverfi

Umsóknum skal skilað í tölvupósti til el@innnes.is
Allar nánari upplýsingar um starfið veitir:
Eiríkur Lárusson í síma 696-7512
Umsóknarfrestur er til 22. janúar

www.innnes.is

Velferðarsvið

Tvær stöður sérfræðings á Þjónustumiðstöð Breiðholts
Lausar eru til umsóknar tvær 100% stöður sérfræðings á Þjónustumiðstöð Breiðholts. Lögð er áhersla á að viðkomandi haﬁ
þekkingu og reynslu af starﬁ á sviði velferðarþjónustu, þverfaglegu samstarﬁ og vinnu með einstaklingum/fjölskyldum. Staða
virkniráðgjafa er ótímabundin en staða félagsráðgjafa er tímabundin til 9 mánaða með möguleika á framlengingu.Viðkomandi
þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Virkniráðgjaﬁ
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Virkniráðgjaﬁ er hluti af teymi sem hefur það að megin
markmiði að virkja viðtakendur fjárhagsaðstoðar m.a. með
einstaklingsviðtölum og gerð einstaklingsáætlana með
atvinnuþátttöku að leiðarljósi.
• Virkniráðgjaﬁ sérhæﬁr sig í og hefur yﬁrsýn yﬁr úrræði og
stuðning sem veitt eru atvinnuleitendum.
• Virkniráðgjaﬁ þróar og heldur námskeið fyrir atvinnuleitendur, þvert á borgina og í samstarﬁ við aðra virkniráðgjafa
og verkefnisstjóra.
• Virkniráðgjaﬁ tekur þátt í þróun og stjórnun verkefnisins.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félags-. heilbrigðis eða menntavísinda sem nýtist í starﬁ.
• Hæfni til að sjá um og halda námskeið er skilyrði.
• Þekking og reynsla í vinnu með einstaklingum er
nauðsynleg og þekking á viðtalstækni er skilyrði.
• Þekking á velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar er skilyrði.
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
er mikilvæg.
• Mikla hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagshæﬁleikar.
• Góð tölvukunnátta í Word og Excel er mikilvæg.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Félagsráðgjaﬁ
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar félagsog velferðarþjónustu.
• Félagsráðgjaﬁ veitir einstaklingum og fjölskyldum félagslega ráðgjöf, svo sem vegna félagslegra aðstæðna,
uppeldis barna og unglinga, veikinda, fötlunar, öldrunar,
vímuefnamála, fjölmenningar og umgengisog skilnaðarmála.
• Félagsráðgjaﬁ tekur þátt í þverfaglegu starﬁ innan
Þjónustumiðstöðvarinnar og með samstarfsstofnunum,
s.s. leik- og grunnskólum, heilsugæslu o.ﬂ

Sviðsstjóri hefur yﬁrumsjón með fjárhags- og starfsáætlunargerð, rekstrareftirliti og gerð tillagna til að auka
hagkvæmni og skilvirkni í rekstri. Sviðsstjóri ber m.a.
ábyrgð á starfsemi áhaldahúss, hitaveitu, fráveitu, vatnsveitu, brunavörnum, eignasjóði, umferðar- og samgöngumálum, smábátahöfn, framkvæmda- og viðhaldsmálum
bæjarfélagsins svo eitthvað sé nefnt. Næsti yﬁrmaður er
bæjarstjóri.
Leitað er að kröftugum og metnaðarfullum einstaklingi til
að sinna starﬁ sviðsstjóra, sem er vanur framkvæmdum
og hefur þekkingu og áhuga á umhverﬁs-, skipulags- og
byggingarmálum.

landsins og eru vörumerki fyrirtækisins neytendum vel

vöruvals í mat og drykkjarvöru sérhæfir Innnes sig í
Hæfniskröfur:
•
Þekking, reynsla og færni í almennum viðgerðum er áskilin.
•
Stundvísi og samviskusemi.
•
Lipurð í mannlegum samskiptum.
•
Menntun á sviði rafvirkjunar/rafeindavirkjunar eða önnur sambærileg
menntun er æskileg.

Umhverﬁssvið annast umsýslu veitna, gatnakerﬁs,
fasteigna, skipulags-og byggingarmála Seltjarnarness.

Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
• Þekking og reynsla af starﬁ félagsráðgjafar nauðsynleg.
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
er mikilvæg.
• Mikla hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á
þverfaglegri teymisvinnu.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekking og reynsla af starﬁ á sviði velferðarþjónustu
Reykjavíkurborgar er æskileg.
• Góð tölvukunnátta í Word og Excel er mikilvæg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félagsráðgjafafélags Íslands.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Þóra Kemp, deildarstjóri í síma 411-1300 eða með því að senda fyrirspurnir
á thora.kemp@reykjavik.is.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Yﬁrumsjón með daglegri stjórnun sviðsins, ábyrgð á
starfsemi áhaldahúss, hitaveitu, fráveitu, vatnsveitu,
brunavörnum, eignasjóði, umferðar- og samgöngu
málum, sorphirðu, smábátahöfn, framkvæmda og við
haldsmálum bæjarfélagsins
• Yﬁrumsjón með rekstri eignasjóðs
• Yﬁrumsjón með verklegum framkvæmdum,
nýbyggingum og viðhaldsverkefnum
• Yﬁrumsjón með umhverﬁsmálum, skipulags- og
byggingarmálum, brunamálum og almannavörnum
• Yﬁrumsjón með framkvæmdum, verklegum útboðum
og gerð samninga
• Undirbúningur og framlögn erinda til bæjarráðs og
fagráða ásamt eftirfylgd mála
• Ábyrgð og eftirlit með öryggismálum
• Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Þekking og reynsla af stjórnun og framkvæmdum
• Reynsla af verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlunum
• Þekking og áhugi á umhverﬁs-, skipulags- og
byggingarmálum æskilegur
• Leiðtogahæﬁleikar, frumkvæði, framsýni
og skipulagshæfni
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
• Góð almenn tölvukunnátta
Sviðsstjóri er hluti af stjórnendateymi Seltjarnarnesbæjar. Starfsmenn sviðsins eru 11. Æskilegt er að
viðkomandi hefji störf sem fyrst. Um launakjör fer eftir
ákvörðun bæjarráðs um stjórnendakjör Seltjarnarnesbæjar.
Upplýsingar um starﬁð veitir Ásgerður Halldórsdóttir,
bæjarstjóri, í síma 5959-100, netfang
postur@seltjarnarnes.is
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru
konur jafnt sem karlar hvattir til að sækja um starﬁð.
Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi eigi síðar en
miðvikudaginn 272 janúar 2014 á netfangið
postur@seltjarnarnes.is.
Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í
starﬁ.
Seltjarnarnesbær tilheyrir höfuðborgarsvæðinu, en þar
búa rúmlega 44oo manns. Á síðasta ári störfuðu um 311
manns hjá Seltjarnarnesbæ og voru ársverkin um 235. Á
Seltjarnarnesi eru 92% íbúa ánægðir með búsetuskilyrði
bæjarfélagsins, samkvæmt árlegri þjónustukönnun, sem
Capacent gerir meðal sveitarfélaga. Yﬁrbragð bæjarins
er friðsælt og fagurt, bærinn leggur áherslu á að vera
leiðandi í skóla-, æskulýðs- og íþróttastarﬁ á landsvísu,
þar sem lögð er áhersla á jöfn tækifæri, árangur og
vellíðan.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störﬁn á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 25. janúar nk.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Seltjarnarnesbær

seltjarnarnes.is

Viltu vera með
í liðinu okkar?

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

· Aðstoðarskólastjóri í Kópavogsskóla
· Húsvörður í Kársnesskóla
· Íþróttakennari í Salaskóla
· Kennari í íþróttasal á leikskólann Rjúpnahæð
· Leikskólakennarar á leikskólann Austurkór
· Leikskólakennari á leikskólann Rjúpnahæð
· Leikskólakennari/deildastjóri á leikskólann
Urðarhól

· Starfsmaður í móttöku, Listasafn Kópavogs

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

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

Gæðastjóri

– Gerðasafn

· Umsjónarkennari í forfallakennslu í Álfhólsskóla
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

Gæðastjóri ber ábyrgð á gæðakerfi Íbúðalánasjóðs en í því felst að hafa umsjón með gerð og
viðhaldi allra ferla, framkvæmd innri úttekta og umbóta og þátttaka í framkvæmd áhættumats.
Gæðamál heyra undir upplýsinga- og tæknisvið.
Íbúðalánasjóður er með vottun samkvæmt ISO 27001:2005 staðlinum.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

•

Gerð og viðhald ferla fyrir öll svið

•

•

Umsjón gæðahandbókar

Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
menntun á sviði gæðamála er kostur

•

Innri úttektir

•

Starfsreynsla á sviði gæðamála

•

Innleiðing ferla og þjálfun starfsmanna

•

Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•

Greining atvika og viðeigandi umbætur

•

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

•

Framkvæmd áhættumats í tengslum
við rekstraráhættu

•

Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

Fulltrúi á fjármálasviði
Starfsmaður fagráðs um
símenntun og starfsþróun kennara


0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODWUièXQH\WLèyVNDU
HIWLUDèUièDVWDUIVPDQQWLODèKDIDXPVMyQPHè
YHUNHIQXPRJKDOGDXWDQXPVW|UIIDJUièVXP
VtPHQQWXQRJVWDUIVìUyXQNHQQDUD8PHUDèU èD
WtPDEXQGLèVWDUI

)DJUièLèHUVDPHLJLQOHJXUYHWWYDQJXU
UièXQH\WLVLQV6DPEDQGtVOVYHLWDUIpODJD
.HQQDUDVDPEDQGVËVODQGVRJKiVNyODVHP
VNLSXOHJJMDNHQQDUDPHQQWXQ)DJUièLèJUHLQLU
ìDU¿UVNyODVDPIpODJVLQVI\ULUVtPHQQWXQRJ
VWDUIVìUyXQNHQQDUDtOHLNVNyOXPJUXQQVNyOXPRJ
IUDPKDOGVVNyOXPPLèODUXSSOêVLQJXPRJVHWXU
IUDPKXJP\QGLUXPPyWXQVWHIQX

6WDUIVPDèXULQQìDUIDèKDIDNHQQDUDPHQQWXQRJ
KDIDVWDUIDèDèVNyODPiOXP+DQQìDUIDèKDID
ìHNNLQJXiVWDUIVìUyXQNHQQDUDRJUH\QVOXDI
VWHIQXPyWXQ/|JèHUiKHUVODiDèYLèNRPDQGLE~L
\¿UìHNNLQJXRJK IQLt|ÀXQJUHLQLQJXRJPLèOXQ
XSSOêVLQJD6WDU¿èNUHIVWIUXPNY èLVVMiOIVW èLV
tYLQQXEU|JèXPVNLSXODJVK IQLDXNI UQLtDè
WMiVLJtU èXRJULWL9LèNRPDQGLìDUIDèYHUD
MiNY èXUI URJOLSXUtPDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJ
UHLèXE~LQQDèWDNDVWiYLèNUHIMDQGLYHUNHIQL*HUè
HUNUDIDXPULWI UQLRJJyèDNXQQiWWXttVOHQVNX
HQVNXRJHLQX1RUèXUODQGDPiOL

/DXQJUHLèDVWVDPNY PWJLOGDQGLNMDUDVDPQLQJXP
)pODJVKiVNyODPHQQWDèUDVWDUIVPDQQD
6WMyUQDUUièVLQV

8PVyNQLUPHèXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJI\UUL
VW|UIVNXOXKDIDERULVWPHQQWDRJPHQQLQJDUPiODU
ièXQH\WLQX6|OYKyOVJ|WX5H\NMDYtN
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOIHEU~DUQN
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU6LJXUMyQ0êUGDO
GHLOGDUVWMyULtPHQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLQX.
Mennta- og menningarmálatráðuneytið

Fulltrúi á fjármálasviði sér um skráningu í skuldabréfa- og eignakerfi ásamt innkaupum á rekstrarvörum
fyrir skrifstofu og tilfallandi verkefni.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

•

Skráning upplýsinga

•

Stúdentspróf eða sambærileg menntun

•

Innkaup rekstrarvöru skrifstofu

•

Æskileg reynsla af skráningu og /eða innkaupum

•

Umsjón með aðstöðu starfsmanna

•

Skipulögð og öguð vinnubrögð

•

Ýmis skrifstofustörf

•

Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

•

Sendiferðir

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Talent ráðninga,
www.talent.is
Upplýsingar um störfin veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent ráðningum í síma 552-1600,
lind@talent.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27. jan. n.k.
Um er að ræða 100% störf. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi
stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

www.ils.is
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Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Yfirgarðyrkjufræðingur hjá Grasagarði Reykjavíkur

Kársnesskóli
óskar eftir
húsverði

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir yfirgarðyrkjufræðingi hjá Grasagarði Reykjavíkur.
Starfssvið
Yfirgarðyrkjufræðingur Grasagarðsins hefur umsjón með og ábyrgð á daglegri verkstjórn garðyrkjufræðinga og annarra
starfsmanna við garðyrkjustörf. Einnig annast viðkomandi daglega verkstjórn annarra verka, t.a.m. fræhreinsunar og
viðhalds tækjabúnaðar og verkfæra. Yfirgarðyrkjufræðingur vinnur að varðveislu safngripa Grasagarðsins ásamt öðrum
garðyrkjufræðingum og tekur þátt í fræðslu- og miðlunarstarfi garðsins. Yfirgarðyrkjufræðingur er staðgengill forstöðumanns
og hefur ásamt honum eftirlit með framkvæmdum í garðinum og aðkeyptri þjónustu verktaka.

Kársnesskóli er heildstæður grunnskóli
í vesturbæ Kópavogs. Skólinn er í tveimur
byggingum. Í skólanum eru 490 nemendur í 1.
til 10. bekk og 75 starfsmenn og þar ríki góður
starfsandi og vinnuaðstæður eru góðar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
s 'AR¡YRKJUFR¡INGUR FRÉ ,ANDBÞNA¡ARHÉSKØLA ·SLANDS E¡A ÚNNUR SAMBRILEG MENNTUN
s 'ER¡ ER KRAFA UM AMK FIMM ÉRA REYNSLU É SVI¡I GAR¡YRKJU OG VERKSTJØRNUNAR
s (FNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG HØPSTARFI
s .ÉKVM ÚGU¡ OG SJÉLFST¡ VINNUBRÚG¡
s &RNI Ó NOTKUN É ALGENGUM HUGBÞNA¡I SEM TENGIST SKRIFSTOFUSTÚRFUM

Menntunar og hæfniskröfur
Viðkomandi þarf að hafa:
Ŀ Iðnmenntun eða aðra menntun sem nýtist í starfi
Ŀ Reynslu af viðhaldi og/eða umsjón bygginga
og mannaforráðum
Ŀ Ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum við börn jafnt sem fullorðna
Ŀ Góða yfirsýn og sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
Ŀ Kunnáttu í póstforritum, word og exel
Ŀ Bíl til umráða

5M ER A¡ R¡A FRAMTÓ¡ARSTARF OG SKILEGT ER A¡ STARFSMA¡UR GETI HAFI¡ STÚRF SEM FYRST ,AUNAKJÚR ERU SAMKVMT KJARASAMNINGI
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar og sækja skal um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir
„Laus störf“ – Yfirgarðyrkjufræðingur í Grasagarði Reykjavíkur.
.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR (JÚRTUR ORBJÚRNSSON Ó SÓMA   E¡A ME¡ A¡ SENDA FYRIRSPURNIR É hjortur.
thorbjornsson@reykjavik.is.
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika
REYKVÓSKS SAMFÏLAGS !TVINNUAUGLâSINGAR MÉ EINNIG SKO¡A É HEIMASÓ¡U 2EYKJAVÓKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF (JÉ SÓMAVERI 2EYKJAVÓKURBORGAR Ó
SÓMA     ERU VEITTAR ALLAR UPPLâSINGAR UM ¤JØNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SÓMASAMBAND VI¡ STARFSMENN EINSTAKRA SVI¡A OG DEILDA

>ĂŶĚƐďſŬĂƐĂĨŶ1ƐůĂŶĚƐ
,ĄƐŬſůĂďſŬĂƐĂĨŶ

&ĂŐƐƚũſƌŝƷƚůĄŶĂ

>ĂŶĚƐďſŬĂƐĂĨŶ1ƐůĂŶĚƐʹ,ĄƐŬſůĂďſŬĂƐĂĨŶĂƵŐůǉƐŝƌůĂƵƐƚƐƚĂƌĨĨĂŐƐƚũſƌĂĄƊũſŶƵƐƚƵƐǀŝĝŝ͘
XũſŶƵƐƚƵƐǀŝĝďĞƌĄďǇƌŐĝĄƊũſŶƵƐƚƵǀŝĝŶŽƚĞŶĚƵƌŽŐƐŝŶŶŝƌƐĂŵƐŬŝƉƚƵŵǀŝĝŶĞŵĞŶĚƵƌŽŐƐƚĂƌĨƐĨſůŬ,ĄƐŬſůĂ
1ƐůĂŶĚƐ͘ DĞŐŝŶǀĞƌŬĞĨŶŝ ƐǀŝĝƐŝŶƐ ĞƌƵ ƷƚůĄŶ͕ ƵŵƐũſŶ ŵĞĝ ƌŝƚĂŬŽƐƟ ŽŐ ůĞƐƌǉŵƵŵ ŽŐ ĂůŵĞŶŶ ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂͲ
ƊũſŶƵƐƚĂ͘  XĂĝ ƐƚĂƌĨƌčŬŝƌ ƷƟďƷ͕ ŶĄŵƐďſŬĂƐĂĨŶ ŽŐ ƐĠƌ Ƶŵ ǀĂƌĝǀĞŝƐůƵ ůŽŬĂƌŝƚŐĞƌĝĂ ŶĞŵĞŶĚĂ ,ĄƐŬſůĂ
1ƐůĂŶĚƐ͕ŵ͘Ă͘ş^ŬĞŵŵƵŶŶŝ͘
&ĂŐƐƚũſƌŝƷƚůĄŶĂŚĞĨƵƌƵŵƐũſŶŵĞĝĚĂŐůĞŐƌŝƐƚũſƌŶƵŶŽŐƌĞŬƐƚƌŝĂĨŐƌĞŝĝƐůŶĂĄϮ͕͘ϯ͘ŽŐϰ͘ŚčĝŽŐďĞƌĄďǇƌŐĝ
ĄŶŽƚĞŶĚĂƊũſŶƵƐƚƵǀŝĝŐĞƐƟƐĂĨŶƐŝŶƐ͘

^ƚĂƌĨƐƐǀŝĝ

DĞŶŶƚƵŶĂƌʹŽŐŚčĨŶŝƐŬƌƂĨƵƌ

ͻhŵƐũſŶŽŐĄďǇƌŐĝĄĚĂŐůĞŐƵƐƚĂƌĮ
şƷƚůĄŶƵŵ͕Ɗ͘ŵ͘ƚ͘ǀĂŬƚĂƐŬŝƉƵůĂŐ
ŽŐƊũſŶƵƐƚƵƐƚũſƌŶ
ͻůŵĞŶŶŶŽƚĞŶĚĂͲŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƊũſŶƵƐƚĂ
ͻhŵƐũſŶŵĞĝůĞƐƌǉŵƵŵĄϯ͘ŽŐϰ͘Śčĝ
ƐĂĨŶƐŝŶƐ
ͻĝƐƚŽĝǀŝĝ^ŬĞŵŵƵŶĂ;ƐŬĞŵŵĂŶ͘ŝƐͿ

ͻ,ĄƐŬſůĂƉƌſĨƐĞŵŶǉƟƐƚşƐƚĂƌĮ
ͻ͘ŵ͘Ŭ͘ϱĄƌĂŚĂŐŶǉƚƐƚĂƌĨƐƌĞǇŶƐůĂ
ͻ'ſĝƚƂůǀƵŬƵŶŶĄƩĂŽŐƊĞŬŬŝŶŐĄďſŬĂƐĂĨŶƐŬĞƌĮŶƵ'ĞŐŶŝ
ͻ'ſĝƚƵŶŐƵŵĄůĂŬƵŶŶĄƩĂ͗şƐůĞŶƐŬĂ͕ĞŶƐŬĂ
ŽŐEŽƌĝƵƌůĂŶĚĂŵĄů
ͻ^ũĄůĨƐƚčĝǀŝŶŶƵďƌƂŐĝŽŐĨƌƵŵŬǀčĝŝ
ͻ^ŬŝƉƵůĂŐƐŚčĮůĞŝŬĂƌŽŐŵŝŬŝůƐĂŵƐŬŝƉƚĂĨčƌŶŝ

hŵĞƌĂĝƌčĝĂϭϬϬйƐƚĂƌĨ͘hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌĞƌƟůŽŐŵĞĝϮϳ͘ũĂŶƷĂƌϮϬϭϰ͘
EĄŶĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵƐƚĂƌĮĝǀĞŝƟƌ͗
ƐůĂƵŐŐŶĂƌƐĚſƫƌ͕ƐǀŝĝƐƐƚũſƌŝƊũſŶƵƐƚƵŽŐƐĂŵƐŬŝƉƚĂǀŝĝ,1͕Ɛ͘ϱϮϱͲϱϳϮϴ͕ĂƐůĂƵŐΛůĂŶĚƐďŽŬĂƐĂĨŶ͘ŝƐ

Nánari upplýsingar
Húsvörður:
Ŀ Er með almennt eftirlit í byggingum skólans
Ŀ Er næsti yfirmaður skólaliða sem sjá um
gangavörslu og ræstingar
Ŀ Sér um samskipti og innkaup við aðila utan
skóla sem sjá um þjónustu við skólann
Ŀ Vinnur með starfsmönnum og stjórnendum að
umhverfisstefnu skólans
Ŀ Sér um minniháttar viðgerðir og viðhald á tækjum
Ŀ Vinnur önnur verkefni í samvinnu við stjórnendur
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi
stéttarfélags
Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar 2014
Upplýsingar gefur skólastjóri, Guðrún Pétursdóttir
skólastjóri í síma 570-4100 og 898-4107
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
starfið
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

ÚTBOÐ

^ƚĂƌĨƐŵĂĝƵƌşĂĝĨƂŶŐƵŵ
>ĂŶĚƐďſŬĂƐĂĨŶ1ƐůĂŶĚƐʹ,ĄƐŬſůĂďſŬĂƐĂĨŶĂƵŐůǉƐŝƌůĂƵƐƚƐƚĂƌĨĄƐǀŝĝŝĂĝĨĂŶŐĂŽŐƐŬƌĄŶŝŶŐĂƌ͘
ĝĨĂŶŐĂƐǀŝĝďĞƌĄďǇƌŐĝĄƊĂƵůƐƂĨŶƵŶƐŬŝůĂƐŬǇůĚƐşƐůĞŶƐŬƐĞĨŶŝƐŽŐƵƉƉďǇŐŐŝŶŐƵƌŝƚĂŬŽƐƚƐşƊĄŐƵŚĄƐŬſůĂŶĄŵƐ
ŽŐƌĂŶŶƐſŬŶĂ͕ŵſƩƂŬƵŐũĂĨĂ͕ŇŽŬŬƵŶ͕ƐŬƌĄŶŝŶŐƵ͕ďſŬĨƌčĝŝŽŐŐčĝĂƐƚũſƌŶƵŶş'ĞŐŶŝ͕ĂƵŬƊĞƐƐĂĝŐĂŶŐĂĨƌĄ
ĞĨŶŝƟůƷƚůĄŶƐŽŐŶŽƚŬƵŶĂƌ͘
^ƚĂƌĨƐŵĂĝƵƌ ş ĂĝĨƂŶŐƵŵ ďĞƌ ĄďǇƌŐĝ Ą ŵſƩƂŬƵ ŬĞǇƉƚƌĂ ĞƌůĞŶĚƌĂ ďſŬĂ ŽŐ ĂŶŶĂƌƌĂ ŐĂŐŶĂ͕ ŽŐ Ą ĨƌĄŐĂŶŐŝ
ƌĞŝŬŶŝŶŐĂ͘

^ƚĂƌĨƐƐǀŝĝ

DĞŶŶƚƵŶĂƌʹŽŐŚčĨŶŝƐŬƌƂĨƵƌ

ͻĝĨĂŶŐĂƐŬƌĄŶŝŶŐş'ĞŐŶŝ
ͻDſƩĂŬĂŬĞǇƉƚƌĂŐĂŐŶĂ͕Ɗ͘ŵ͘ƚ͘ƚĞŶŐŝŶŐĂƌ
ş'ĞŐŶŝ
ͻhŵƐǉƐůĂŽŐĨƌĄŐĂŶŐƵƌƌĞŝŬŶŝŶŐĂŽŐ
ƐĂŵƐŬŝƉƟǀŝĝďŝƌŐũĂǀĞŐŶĂƊĞŝƌƌĂ

ͻ,ĄƐŬſůĂŵĞŶŶƚƵŶŽŐͬĞĝĂŵŝŬŝůƌĞǇŶƐůĂĂĨďſŬĂƐĂĨŶƐͲŽŐ
ƐŬƌŝĨƐƚŽĨƵƐƚƂƌĨƵŵ
ͻDũƂŐŐſĝƚƂůǀƵŬƵŶŶĄƩĂŽŐƊĞŬŬŝŶŐĄǆĐĞů
ͻsŝĝŬŽŵĂŶĚŝƊĂƌĨĂĝǀĞƌĂƚƂůƵŐůƂŐŐƵƌŽŐƐĂŵǀŝƐŬƵƐĂŵƵƌ
ͻ'ſĝĞŶƐŬƵŬƵŶŶĄƩĂŽŐŬƵŶŶĄƩĂşĞŝŶƵEŽƌĝƵƌůĂŶĚĂŵĄůŝ
čƐŬŝůĞŐ
ͻXĞŬŬŝŶŐĄĂĝĨĂŶŐĂƊčƫ'ĞŐŶŝƐŽŐƐŬƌĄŶŝŶŐĂƌůĞǇĮĞƌŬŽƐƚƵƌ

hŵĞƌĂĝƌčĝĂϭϬϬйƐƚĂƌĨ͘hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌĞƌƟůŽŐŵĞĝϮϳ͘ũĂŶƷĂƌϮϬϭϰ͘
EĄŶĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵƐƚĂƌĮĝǀĞŝƟƌ͗
ZĂŐŶĂ^ƚĞŝŶĂƌƐĚſƫƌ͕ƐǀŝĝƐƐƚũſƌŝĂĝĨĂŶŐĂŽŐƐŬƌĄŶŝŶŐĂƌ͕Ɛ͘ϱϮϱͲϱϳϬϯ͕ƌĂŐŶĂƐΛůĂŶĚƐďŽŬĂƐĂĨŶ͘ŝƐ
^ſƩĞƌƵŵƐƚƂƌĮŶƌĂĨƌčŶƚĄǀĞĨ>ĂŶĚƐďſŬĂƐĂĨŶƐ͕ǁǁǁ͘ůĂŶĚƐďŽŬĂƐĂĨŶ͘ŝƐ͕ƵŶĚŝƌſŬĂƐĂĨŶŝĝх>ĂƵƐƐƚƂƌĨ͘
sŝĝƌĄĝŶŝŶŐĂƌĞƌƚĞŬŝĝŵŝĝĂĨũĂĨŶƌĠƫƐĄčƚůƵŶƐĂĨŶƐŝŶƐ͘
PůůƵŵƵŵƐſŬŶƵŵǀĞƌĝƵƌƐǀĂƌĂĝƊĞŐĂƌĄŬǀƂƌĝƵŶƵŵƌĄĝŶŝŶŐƵŚĞĨƵƌǀĞƌŝĝƚĞŬŝŶ͘
>ĂŶĚƐďſŬĂƐĂĨŶ1ƐůĂŶĚƐʹ,ĄƐŬſůĂďſŬĂƐĂĨŶͮXũſĝĂƌďſŬŚůƂĝƵŶŶŝͮƐ͘ϱϮϱͲϱϲϬϬͮǁǁǁ͘ůĂŶĚƐďŽŬĂƐĂĨŶ͘ŝƐ
XĞŬŬŝŶŐĂƌǀĞŝƚĂşĂůůƌĂƊĄŐƵ

15594 – Snjóblásari
Tilboð óskast í snjóblásara sem er í eigu ISAVIA og er
staðsettur á Akureyri.
Um er að ræða snjóblásara, tegund Schulte,
model 8400, árgerð 2004.
Búnaðurinn selst í því ástandi sem hann er í.
Búnaðurinn verður til sýnis hjá ISAVIA á Akureyrarﬂugvelli
en nánari upplýsingar veitir Grétar Hallsson í síma 424 4384.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og
hjá Ríkiskaupum.
Tilboðseyðublað ásamt myndum eru einnig aðgengilegar á
heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík
fyrir kl. 10.00 þann 21. janúar 2014 þar sem þau verða
opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.
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Johan Rönning óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan
og sveigjanlegan sölumann til starfa á rafbúnaðarsviði. Um er að ræða
fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi að Klettagörðum 25 með
jákvæðu og þakklátu starfsfólki. Johan Rönning hefur 4 ár í röð verið valið
fyrirmyndarfyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins 2012
og 2013. Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun VR árið 2013, eitt af
fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu.
Starfið felst í:
• Sölu og þjónustu á rafbúnaði
• Tilboðsgerð og tækniráðgjöf

Bifvélavirki
Skeljungur óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa
á höfuðborgarsvæðinu á verkstæði fyrirtækisins.
Við leitum að dugmiklum einstaklingi til að sinna
viðgerðum og viðhaldi á bílaflota Skeljungs.
Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur og
reiðubúinn að fara í tengda útkallsvinnu til móts
við aðra starfsmenn.
Hæfniskröfur:
•
•
•
•

19

SELFOSSI
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

Umsóknum skal skilað fyrir 21. janúar.

Johan Rönning hf. er stofnað árið 1933. Fyrirtækið er
leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunarog þjónustufyrirtækin Sindra, Rönning og Hebron.
JAFNLAUNAVOTTUN

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Starfsreynsla í rafiðnaði
• Reynsla af sölustörfum kostur
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Rík þjónustulund
• Samskiptahæfni og útsjónarsemi

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

Upplýsingar um starfið veitir
Óskar Gústavsson í síma 5 200 800
eða oskar@ronning.is

Hjá félaginu starfa 75 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi og Akureyri.
Höfuðstöðvar félagsins eru að Klettagörðum 25
í Reykjavík.
Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFJÖRÐUR
Bæjarhraun 12
Sími 5 200 800

www.ronning.is

Bifvélavirkjamenntun
Reynsla á sviði bifvélavirkjunar
Frumkvæði og samskiptahæfileikar
Meirapróf

Starfssvið:

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ

• Viðgerðir og viðhald bílaflota Skeljungs
• Umsjón með véla- og tækjabúnaði Skeljungs

>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ

Olíubílstjórar Akureyri
og Eskifirði
Skeljungur óskar eftir að ráða olíubílstjóra til starfa
á Akureyri og Eskifirði. Við leitum að dugmiklum
einstaklingum til að sinna afgreiðslu, dælingu og
dreifingu á eldsneyti og öðrum vörum til viðskiptamanna og starfsstöðva Skeljungs annarsvegar á
Norðurlandi og hinsvegar Austurlandi. Um er að
ræða skemmtileg og fjölbreytt störf við dreifingu.
Hæfniskröfur:
•
•
•
•

Meirapróf, full réttindi
ADR-próf kostur en ekki nauðsyn
Frumkvæði og samskiptahæfileikar
Sjálfstæð vinnubrögð

Starfssvið:
• Dreifing á eldsneyti og smurolíu
• Móttaka pantana
• Eftirlit með birgðageymum

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk.
Sótt er um á www.skeljungur.is.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá. Nánari upplýsingar
er hægt að fá hjá mannauðssviði Skeljungs.
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Hreinsun gatna og gönguleiða í Reykjavík 2014-2016
útboð I, útboð nr. 13140.
• Hreinsun gatna og gönguleiða í Reykjavík 2014-2016
útboð II, útboð nr. 13141.
• Hreinsun þjóðvega í Reykjavík 2014-2016,
útboð nr. 13142
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

HJÚKRUNARHEIMILIÐ EYRI, ÍSAFIRÐI
FRÁGANGUR INNANHÚSS

=PS[\NHUNH[PSSPòZ]Pò

Dagsetning opnunar: 25. febrúar 2014

M`YPY[¤RPxZ}RU&

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið
„Hjúkrunarheimilið Eyri, Ísaﬁrði – frágangur innanhúss“.
Húsið er steinsteypt á einni hæð með 30
einstaklingsíbúðum. Íbúðakjarnar eru þrír, hver með tíu
íbúðum, sameiginlegri setustofu, borðstofu og eldhúsi.
Húsið er tengt með tengigangi við Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða.
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2.335 m²
10.440 m³
2.000 m
1.600 m
6.000 m

Reiknað er með að verk geti haﬁst 1. júní
og skal vera að fullu lokið í 1. júní 2015.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 5.000 hjá
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísaﬁrði frá og með 16.
febrúar 2014. Tilboðin verða opnuð hjá Ísafjarðarbæ í
Stjórnsýsluhúsinu, 2. hæð, 25. febrúar 2014 klukkan 13.00
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Kría hönnunarstofa www.kria.is
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Helstu stærðir eru:
Brúttóﬂötur byggingar:
Brúttórúmmál:
Neysluvatnslagnir
Hitalagnir
Raﬂagnir

Félagsfundur
þriðjudaginn 14. jan. n.k. kl. 17.00
Stórhöfða 31, 1. hæð gengið inn grafarvogsmegin.
Dagskrá
1. Kynning á nýgerðum kjarasamningi FBM/SA
2. Önnur mál

Erlent sendiráð óskar eftir
áreiðanlegri heimilishjálp.
Á meðal verkefna eru almenn heimilisstörf,
þ.m.t. þvottur og frágangur hans.
Umsækjandi þarf einnig að geta
aðstoðað í mótttökum og veislum.
Að jafnaði eru tveir í heimili. Vinnutími er
samkvæmt samkomulagi en umsækjandi
þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Skilyrði er að umsækjandi tali íslensku og ensku.
Umsóknir sendist fyrir 18. janúar

á netfangið Delegation-Iceland@eeas.europa.eu

Aðalskipulag Húnaþings vestra
2014-2026, íbúafundur
Boðað er til kynningarfundar fyrir íbúa og aðra hagsmunaaðila
skv. 2. mgr. 30 gr. skipulagslaga nr.123/2010 um tillögu að Aðalskipulagi Húnaþings vestra 2014–2026.
Aðal tilgangur fundarins verður að leita eftir ábendingum og
athugasemdum og gefa íbúum og hagsmunaaðilum tækifæri
til að koma á framfæri hugmyndum sem snerta aðalskipulagið.
Íbúar eru hvattir til að mæta og hafa þannig áhrif á það samfélag sem þeir búa í.
Fundurinn verður haldinn í Félagsheimilinu á Hvammstanga,
fimmtudaginn 16. janúar 2014, kl: 17:00.
Hvammstangi, 10. janúar 2014.
Skúli Þórðarson, Sveitarstjóri Húnaþings vestra.

FÉLAGSFUNDIR
MATVÍS verður með félagsfund á Akureyri
og í Reykjavík :

Akureyri á Hótel KEA þriðjudaginn
14. janúar kl. 16:00
Reykjavík Stórhöfða 31 miðvikudaginn
15. janúar kl. 16:00
Dagskrá:
1. Nýgerðir kjarasamningar kynning
og umræður.
2. Íslandsmót iðngreina
3. Önnur mál
Félagsmenn eru hvattir til þess að mæta á fundina til þess
að fá frekari útskýringar á kjarasamningunum og þeirri
aðferðafræði sem ætlunin er að nota í samningagerðinni
í framtíðinni.
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Fjölskyldu veitingastaður til sölu.

Menntaáætlun Nordplus 2014

Gott verð,einfaldur rekstur, stöðug sala með
góðum möguleikum til aukningar.
Senda á box@frett.is merkt„Framtíðarfyrirtæki“

Auglýst eftir styrkumsóknum til menntasamvinnu
á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum
Nordplus, menntaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar
2012-2016, auglýsir eftir styrkumsóknum árið 2014. Markmið
Nordplus er að stuðla að gæðum og nýsköpun í menntun á
Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum. Styrkir eru veittir til
ýmis konar samstarfsverkefna, samstarfsneta og heimsókna. Samstarf byggir á samvinnu menntastofnana og/
eða annarra þátttakenda. Heildarfjármagn menntaáætlunar
Nordplus starfsárið 2014 er u.þ.b. 9 milljónir evra.

Styrkir úr Sprotasjóði
Styrkir úr Sprotasjóði Mennta- og menningar
málaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki úr
Sprotasjóði leik-, grunn- og framhaldsskóla vegna
skólaársins 2014-15. Hlutverk sjóðsins er að styðja við
þróun og nýjungar í skólastarﬁ.
Í 4 gr. reglugerðar nr. 242/2009 um Sprotasjóð leik-,
grunn- og framhaldsskóla segir:
Leikskólastjórar, skólastjórar eða skólameistarar fyrir
hönd skóla, kennarahópa eða einstakra kennara geta
sent inn umsókn. Aðrir aðilar en skólar geta sótt um
þróunarverkefni í samstarﬁ við skóla. Í þeim tilfellum
skal staðfesting á þátttöku skóla fylgja umsókn.
Áherslusvið sjóðsins verða að þessu sinni:
a) Árangursríkt læsi alla skólagönguna: Að skilja
og nýta upplýsingar á fjölbreyttan hátt
b) Verklegir kennsluhættir á öllum námssviðum
og mat á hæfni nemenda.
c) Afburðanemendur
Við mat á umsóknum verður skoðað hvernig verkefnin
falla að hlutverki Sprotasjóðs ásamt því að markmið
verkefnis séu skýrt fram sett, að verkefnisstjórn sé vel
skilgreind, að raunhæfar kostnaðar-, verk- og tímaáætlanir séu lagðar fram, og að framlag
samstarfsaðila sé tryggt og vel skilgreint.
Umsóknir sem falla utan ofannefndra áherslusviða fá
sérstaka umfjöllun í ljósi áhrifa verkefna á menntun og
skólastarf.
Fyrir skólaárið 2014 – 2015 verða til úthlutunar
allt að 50 milljónum kr.

Menntaáætlun Nordplus felur í sér ﬁmm undiráætlanir.
Umsóknir í áætlunina skulu vera í takt við almenn markmið
Nordplus ásamt því að falla vel að einni undiráætlun.
Nánari upplýsingar í handbók Nordplus.
Nordplus Junior
• Styrkir samvinnu leik-, grunn- og framhaldsskóla með
skólaheimsóknum, verkefnum og samstarfsnetum.
• Stuðlar að gæðum, nýsköpun og hugviti í menntun.
• Hvetur til náms fyrir alla, án aðgreiningar.
• Hvetur til aukinnar þekkingar á tungumálum og
menningu Norðurlanda og Eystrasaltslanda. Styrkir
skólaheimsóknir sem miða að því að eﬂa norræn
tungumál.
• Styrkir samvinnu á milli atvinnulífs og leik-, grunn- og
framhaldsskóla.
Nordplus fyrir háskólastigið
• Styrkir samstarfsverkefni skóla á háskólastigi sem
geta alist í hraðnámskeiðum, þróunarverkefnum eða
sameiginlegu námi.
• Styrkir stúdentaskipti og starfsnám til lengri og skemmri
tíma (1 vika upp í 12 mánuði) og kennaraskipti.
• Stuðlar að gæðum, nýsköpun í menntun og miðlun
upplýsinga.
• Styrkir samvinnu á milli háskóla og atvinnulífsins og
stofnana og félagasamtaka sem starfa á sviði háskóla
menntunar. Áhersla er lögð á samstarf við atvinnulíﬁð.
Nordplus Voksen
• Leggur rækt við grunnfærni fullorðinna og styrkir mat
og viðurkenningu á óformlegri menntun.
• Styrkir fullorðinsfræðslu í nútímasamfélagi, með tilliti til
fjölmenningar.
• Tengir saman fullorðinsfræðslu og atvinnulíf.
Nordplus Horizontal
• Styrkir samstarfsverkefni og samstarfsnet
menntastofnana á ólíkum skólastigum
(til að mynda háskóla og grunnskóla).
• Stuðlar að auknu samstarﬁ er varða menntun við aðila
utan hefðbundinna menntastofnana, bæði við
opinberar stofnanir og einkaaðila.
Nordplus tungumálaáætlunin
• Styður verkefni sem auka skilning og þekkingu á
norrænum tungumálum (einkum dönsku, norsku og
sænsku). Sérstök áhersla er lögð á að ná til barna og
ungmenna.
• Styrkir þróun námsefnis, kennsluaðferða og áætlana
sem miða að þekkingu á norrænum tungumálum á
öllum menntastigum.

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu
Landskrifstofu Nordplus:
www.nordplus.is og á www.nordplusonline.org
Umsóknarfrestur í Menntaáætlun Nordplus er 3. mars 2014
Öllum umsóknum verður að skila rafrænt
í gegnum umsóknarkerﬁð Espresso

Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi
Sveitarfélagsins Hornafjarðar 1998-2018
Frístundasvæði Starfafellsfjöllum
og íbúðarsvæði Brekku.
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á
fundi sínum 7. nóvember 2013 tillögu að breytingu á
aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar 1998-2018.
Breytingin felur í sér stækkun frístundasvæðis í landi
Brekku/ Stafafells og skilgreiningu á íbúðarsvæði
í landi Brekku.
Tillagan var auglýst frá 9. september til 21. október 2013.
Athugasemdir bárust en gáfu ekki tilefni til stórvægilegra
breytinga á tillögunni og hefur hún verið send
Skipulagsstofnun til staðfestingwar.
Sé óska frekari upplýsinga má snúa sér til skipulagsfulltrúa
sveitarfélagsins.
Ásgerður K. Gylfadóttir
Bæjarstjóri

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Auglýsing um skipulag í
Hafnarfjarðarkaupstað
Tillaga að breyttu deiliskipulagi Kaplakrika,
íþróttasvæði FH, skipulagsreitur 3.2.3.
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á
fundi sínum þann 17. desember 2013 að auglýsa tillögu
að breytingunni í samræmi við 41. gr. laga nr. 123/2010.
Breytingin felst í að fjölga byggingum á lóðinni og hækka
nýtingarhlutfall úr 0.17 í 0.36 fyrir utan bílastæðahús.
Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar
Strandgötu 8-10 og hjá skipulags- og byggingarsviði
Norðurhellu 2, frá 10. janúar til 23. febrúar 2014. Hægt er að
skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is Nánari upplýsingar eru veittar
á skipulags- og byggingarsviði. Þeim sem telja sig
hagsmuna eiga að gæta er geﬁnn kostur á að gera
athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað skriﬂega
til skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar,
eigi síðar en 23. febrúar 2014. Þeir sem eigi gera
athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast
samþykkir henni.
Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um styrki skulu
vera á rafrænu formi. Sækja þarf um aðgang að
umsóknavef Sprotasjóðs, www.sprotasjodur.is.Tekið
verður á móti umsóknum frá 13. janúar til 28. febrúar 2014.

Nánari upplýsingar um Sprotasjóð veitir Sigrún
Vésteinsdóttir hjá Rannsókna- og þróunarmiðstöð
Háskólans á Akureyri í síma 460-8904 eða í tölvupósti
á sv@unak.is

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur
Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.
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STAÐGREIÐSLA
Vantar strax fyrir öflugt fasteignafélag 2ja, 3ja og
4ra herbergja íbúðir á stór-Reykjavíkur svæðinu.

Verð 10-30 millj. Staðgreiðsla í boði.
Afhending strax eða eftir samkomulagi,
möguleiki á áframhaldandi leigu.
Ástand eigna (gott – slæmt) ekki fyrirstaða.
Allar upplýsingar veita
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali
í síma 896-5222 • ingolfur@valholl.is
eða
Bárður Tryggvason S: 896-5221 • bardur@valholl.is

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477. ingolfur@valholl.is

Til sölu Gallerí Ozone Selfossi
Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Ein flottasta tískuverslun landsins í 230m2 leiguhúsnæði
á besta stað á Selfossi, til sölu. Öll flottustu vörumerkin á
einum stað, góð velta.

stakfell.is

Velkomin á sölusýningu
11. janúar frá kl 13.00 – 14.00

Af sérstökum ástæðum er tískuverslunin Gallerí Ozone Selfossi til sölu með öllu
því sem þarf til verslunarreksturs. Verslunin hefur verið í rekstri frá haustinu
2010 og þar með komin góð reynsla á hvað hentar verslunarsvæðinu.
Um er að ræða verslun fyrir alla fjölskylduna með öll helstu merkin í hátísku og
útivistarfatnaði. Öll flottustu vörumerki á einum stað. 66°n, Cintamani, Zo-on,
Under armour, Nike, Iglo Indí, Denim, Sixmix, vörur frá NTC, frá london og
París. Allar upplýsingar veittar um viðskiptatengsl og innkaup.

ÞORRASALIR 9-11
•
•
•
•
•

Íbúðir á glæsilegum stað.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Golfvöllur GKG við húsið
Örstutt í útivistarparadís ásamt gönguleiðum í Heiðmörk
Vandaðar innréttingar.

Allar nánari upplýsingar veitir
Steindór Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi ehf.
Pósthólf 140 | 802 Selfoss
sími 480 2900
fax 482 2801
steindor@log.is
http://www.log.is

Ný heimasíða með ítarlegum upplýsingum
Kort sem sýnir staðsetningu eignar, hve langt er í næsta skóla
og næsta leikskóla
App fyrir snjallsíma, og fleiri nýjungar

