atvinna
Leikskólakennara vantar
Við leikskóla Auðarskóla í Búðardal vantar leikskólakennara
til starfa. Um er að ræða tveggjadeilda leikskóla með um 40
börnum. Húnsæði leikskólans er nýlegt og aðstaða barna og
starfsfólks góð. Auðarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli. Nánari upplýsingar má finna á www.audarskoli.is
Menntun og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til að starfa sem leikskólakennari
• Farsæl reynsla í starfi með börnum
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði
Upplýsingar um stöðuna veitir Eyjólfur Sturlaugsson
skólastjóri í síma 8997037 eða á netfanginu
eyjolfur@audarskoli.is. Áhugasamir sendi umsókn og
ferilskrá rafrænt á sama netfang.
Umsóknarfrestur er til 24. maí

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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YFIRMATREIÐSLUMAÐUR
6WDUI VpUIU èLQJV i VNULIVWRIX PHQQWDPiOD
0HQQWD RJ PHQQLQJDUPiODUièXQH\WL DXJOêVLU
ODXVW WLO XPVyNQDU VWDUI VpUIU èLQJV i VNULIVWRIX
PHQQWDPiOD 1iQDUL XSSOêVLQJDU HUX i 6WDUIDWRUJL
RJ i YHI UièXQH\WLVLQV PHQQWDPDODUDGXQH\WLLV

8PVyNQDUIUHVWXU HU WLO RJ PHè  PDt 
8PVyNQLUJLOGDtVH[PiQXèL

0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLPDt

Tapas barinn óskar eftir
atvinnumanni í matargerð
Viðkomandi þarf að hafa brennandi ástríðu fyrir mat,
vera jákvæður, hafa reynslu af stjórnunarstörfum og
eiga gott með að vinna undir álagi og í hóp.
Upplýsingar eru veittar í síma
895 7350 frá kl. 13-17
eða á bjarki@tapas.is

RESTAURANT- BAR

Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík | Sími 551 2344 | www.tapas.is

Skrifstofustjóri
Náttúrustofu Vestfjarða
Náttúrustofa Vestfjarða óskar eftir að ráða skrifstofustjóra.
Starfssvið: Bókhald, áætlanagerð og umsjón skrifstofu
Náttúrustofunnar. Starfshlutfall 50% eða eftir samkomulagi.
Starfsstöðvar Náttúrustofu Vestfjarða eru á Bíldudal, í
Bolungarvík og á Hólmavík.
Frekari upplýsingar hjá Þorleiﬁ Eiríkssyni forstöðumanni í síma
456 7005 eða 892 6005, netfang: the@nave.is.
Umsóknir skulu sendar til Náttúrustofu Vestfjarða, Aðalstræti
21, 415 Bolungarvík. Umsóknarfrestur er til 21. maí 2014.
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Capacent Ráðningar
Ármúla 13 // Hvannavöllum 14
Sími 540 1000

VÍB - Eignastýringarsvið Íslandsbanka

Framkvæmdastjóri
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.

Íslandsbanki óskar A_ir að r̄ða Bramkvæmdastjóra VÍB ƅ Eignastýringarsviðs ÍslandsbankaŻ
VÍB ͓jónar sLari\̄rAigAndQmż almAnnQm \̄rBAstQm sAm Kg Bag\̄r BAstQm ̄ sviði Aignastýringarż
vArðbr̕BaviðskiLta Kg l̥BAUrism̄laż mAð BagmAnnskQ að lAiðarljósiŻ

Nánari upplýsingar:
Elfar Rúnarsson, forstöðumaður innri fyrirtækjaþróunar,
844 4511, elfar.runarsson@islandsbanki.is

Framkvæmdastjóri Eignastýringar DAUrir Qndir bankastjóra Kg ̄ sæti ̥ Bramkvæmdastjórn bankansŻ

Sigrún Ólafsdóttir ráðningastjóri, 440 4172,
sigrun.olafs@islandsbanki.is

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Ƴ Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins

Ƴ Leiðtoga- og stjórnunarhæfni

Ƴ Stefnumótun, áætlanagerð og

Ƴ Rekstrar- og stjórnunarreynsla

markmiðasetning ásamt e_irfylgni

Ƴ Góð þekking á innlendum og

Ƴ ɻróun og ö^un viðskipta
Ƴ Tengsl við viðskiptavini og erlenda samstarfsaðila

erlendum mörkuðum

Ƴ

áskólamenntun sem nýtist í star[

s.s. Vanguard, BlackRock og DNB

Við bjóðum góða þjónustu. já ɏslandsbanka starfa um 1.000 starfsmenn. Við sækjumst e_ir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.
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Hönnunarmiðstöð
Íslands leitar að kláru,
kraftmiklu, skapandi
og skemmtilegu
starfsfólki
Verkefnastjóri í Hönnunarmiðstöð

Smith & Norland vill ráða fagmann á rafmagnssviði
ƟůĂĝƐƚǉƌĂƐƂůƵĚĞŝůĚƌĂĩƷŶĂĝĂƌŝŶŶĂŶĨǇƌŝƌƚčŬŝƐŝŶƐ͘
^ƚĂƌĮĝĨĞůƵƌşƐĠƌƐƚũſƌŶĚĞŝůĚĂƌŝŶŶĂƌ͕ƐƚĞĨŶƵŵſƚƵŶ͕ĚĂŐůĞŐƚĞŶŐƐů
ǀŝĝƌĂĨǀĞƌŬƚĂŬĂŽŐĂĝƌĂǀŝĝƐŬŝƉƚĂǀŝŶŝ͕ŵĂƌŬĂĝƐŵĄůĂĨǉŵƐƵƚĂŐŝŽŐ
ƚĞŶŐĚƐƚƂƌĨ͘
sŝĝůĞŝƚƵŵĂĝƌĂĮĝŶĨƌčĝŝŶŐŝͬƌĂĨǀŝƌŬũĂŵĞĝŐſĝĂĂůŚůŝĝĂ
ƚčŬŶŝƊĞŬŬŝŶŐƵ͘
sŝĝŬŽŵĂŶĚŝƊĂƌĨĂĝŚĂĨĂŐſĝĂƐƚũſƌŶƵŶĂƌͲŽŐƐĂŵƐŬŝƉƚĂŚčĮůĞŝŬĂ
ŽŐĄŚƵŐĂĄƐƂůƵͲŽŐŵĂƌŬĂĝƐƐƚƂƌĨƵŵ͘
hŵƐčŬũĂŶĚŝǀĞƌĝƵƌĂĝŚĂĨĂŐŽƩǀĂůĚĄĞŶƐŬƵ͘
'ſĝĨƌĂŵŬŽŵĂ͕ƐŶǇƌƟŵĞŶŶƐŬĂŽŐƌĞŐůƵƐĞŵŝĞƌƵƐŬŝůǇƌĝŝ͘
XĞŬŬŝŶŐĄŚĞůƐƚƵƚƂůǀƵŬĞƌĨƵŵčƐŬŝůĞŐ͘
hŵĞƌĂĝƌčĝĂŐŽƩĨƌĂŵơĝĂƌƐƚĂƌĨŚũĄƚƌĂƵƐƚƵŽŐĨƌĂŵƐčŬŶƵ
ĨǇƌŝƌƚčŬŝ͘
XĞŝƌƐĞŵĄŚƵŐĂŚĂĨĂĄƊĞƐƐƵƐƚĂƌĮĞƌƵďĞĝŶŝƌĂĝƐĞŶĚĂƵŵƐſŬŶ
Ɵů^ŵŝƚŚΘEŽƌůĂŶĚŵĞĝƵƉƉůǉƐŝŶŐƵŵƵŵĂůĚƵƌ͕ŵĞŶŶƚƵŶŽŐĨǇƌƌŝ
ƐƚƂƌĨĨǇƌŝƌϭϱ͘ŵĂş͘
hŵƐſŬŶĂƌĞǇĝƵďůƂĝĨĄƐƚĄƐŬƌŝĨƐƚŽĨƵ^ŵŝƚŚΘEŽƌůĂŶĚŽŐƊĂƵŵĄ
ĞŝŶŶŝŐŶĄůŐĂƐƚĄŚĞŝŵĂƐşĝƵĨǇƌŝƌƚčŬŝƐŝŶƐ͕ǁǁǁ͘ƐŵŝŶŽƌ͘ŝƐ͘
&ĂƌŝĝǀĞƌĝƵƌŵĞĝĂůůĂƌƵŵƐſŬŶŝƌƐĞŵƚƌƷŶĂĝĂƌŵĄůŽŐƂůůƵŵ
ƵŵƐſŬŶƵŵƐǀĂƌĂĝ͘

Verkefnastjóri stýrir ýmsum verkefnum og
sinnir upplýsingagjöf, kynningarmálum og
samskiptum. Verkefnastjóri ber ábyrgð á að
reka vefsíðu, með öﬂugri fréttaveitu. Í boði er
mjög fjölþætt starf í lifandi og skapandi
umhverﬁ.

Verkefnastjóri HönnunarMars
Verkefnastjóri ber ábyrgð á skipulagningu
og framkvæmd HönnunarMars. Starﬁð er
yﬁrgripsmikið og krefst samskipta- og
skipulagshæfni auk góðrar yﬁrsýnar.
Hæﬁleikar til að koma fram og halda mörgum
boltum á lofti í einu eru mikilvægir.
Nánari lýsingu er að ﬁnna á vef
Hönnunarmiðstöðvar, honnunarmidstod.is
Umsjón með starﬁnu hefur Ragnheiður Dagsdóttir,
ragnheidur.dagsdottir@capacent.is, hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 26. maí.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um
starﬁð á heimasíðu Capacent Ráðninga,
www.capacent.is.
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Upplýsingar veitir:
ÍSAM er í hópi öflugustu fyrirtækja á neytendavörumarkaði í dag. Innan sérvörusviðs fyrirtækisins eru mörg
af þekktari vörumerkjum í heimi t.d. Pampers, Always, Ariel, Head&Shoulders, Wella, Oral-B, Gillette og
Duracell svo dæmi séu nefnd. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu fyrirtækisins. www.isam.is

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 18. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst.

ÍSAM óskar að ráða sölufulltrúa
með góða reynslu
Starfssvið

Hæfnskröfur

• Sala á vörum fyrirtækisins
• Öflun og viðhald viðskiptasambanda
• Tilboðsgerð
• Samskipti við innkaupaaðila
• Uppröðun í verslunum

• Reynsla af sölustörfum er skilyrði
• Reynsla af matvörumarkaði er kostur
• Góðir sölu- og samskiptahæfileikar
• Metnaður, stundvísi og skipulagshæfileikar
• Nákvæmni og tölugleggni
• Jákvæðni og kraftur

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Í Strandabyggð búa rúmlega 500 íbúar og er Hólmavík þéttbýlisstaðurinn. Atvinnulíf í sveitarfélaginu er fjölbreytt og skólastarf
öflugt. Í Strandabyggð er blómlegt tómstunda-, íþrótta- og menningarlíf. Félagsstarf í sveitarfélaginu er fjölbreytt og þar er
hugað að því að sem flestir aldurshópar fái notið sín til fullnustu. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar og menningarlíf er kraftmikið
og fjörugt allt árið um kring. Nánari upplýsingar um Strandabyggð er að finna á vefsíðunni www.strandabyggd.is.

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 19. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Skólastjóri
Staða skólastjóra við Grunn- og tónskóla Hólmavíkur er laus til umsóknar.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Markmið og verkefni

Menntun, færni og eiginleikar

• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi,

• Grunnskólakennaramenntun og önnur

fjárhagsáætlunum og rekstri skólans
• Fagleg forysta
• Stuðla að framþróun skólastarfsins
• Ráðningar og mannauðsstjórnun
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda,
heimila og skólasamfélagsins í heild

reynsla skv. lögum nr. 87/2008, 12. gr.

• Skipulags- og stjórnunarfærni
• Samskiptafærni og geta til að tjá
sig í ræðu og riti

• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku
• Hvetjandi og góð fyrirmynd
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Leitað er eftir sterkum einstaklingi sem er tilbúinn í að leggja sitt af mörkum til að viðhalda
og byggja áfram upp öflugt skólasamfélag þar sem hver einstaklingur fær notið sín.

KERFISSTJÓRI
Innnes óskar eftir því að ráða öflugan starfsmann til að hafa umsjón með kerfismálum
í fyrirtækinu. Kerfisstjórinn mun heyra undir Rekstrarstjóra upplýsingatækni og taka
þátt í ýmsum krefjandi verkefnum í deildinni.

www.hagvangur.is

Innnes ehf. er ein stærsta og öflugasta matvöruheildsala
landsins og eru vörumerki fyrirtækisins neytendum vel
kunnug. Innnes á m.a. velgengni vörumerkja sinna að
þakka góðu og samhentu starfsfólki. Markmið Innnes er

Starfssvið:
•
•
•
•
•

Rekstur tæknikerfa – uppsetningar, viðhald, þróun og rekstur
Uppsetningar og viðhald á vinnustöðvum og öðrum vélbúnaði
Uppsetningar og viðhald á símstöð og farsímum
Umsjón upplýsingaöryggis
Kemur að högun og skipulagi tæknikerfa

Hæfniskröfur:
•
•
•
•

Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
Góð reynsla við rekstur tæknikerfa
Nákvæm og öguð vinnubrögð
Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

að vera ávallt í fararbroddi á sínu sviði hvað varðar vörur,
þjónustu til viðskiptavina sinna og markaðssetningu
vörumerkjanna.
Höfuðstöðvar Innnes eru að Fossaleyni í Grafarvogi og
þar starfar samhent liðsheild 120 starfsmanna, þar af
starfa 3 starfsmenn í upplýsingatækni.

Í samræmi jafnréttisstefnu fyrirtækisins eru einstaklingar
af báðum kynjum hvattir til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson thorir@hagvangur.is og
Sverrir Briem sverrir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2014
og umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík,
sími 520 4700

www.innnes.is

7

Java hugbúnaðarþróun

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

.Net hugbúnaðarþróun
Microsoft kerfisrekstur - landsbyggðin
Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Síðumúla 5

108 Reykjavík

sími 511 1225

www.intellecta.is

Á fullri
ferð inn í
framtíðina!

Starfsfólk óskast
Vegna opnunar veitingastaðarins Nam á Nýbýlavegi óskum við eftir
starfsfólki í sal og eldhús.
Við leitum af fólki sem hefur frjálslegt fas, fallega framkomu og
jákvætt viðmót.
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg.
Áhugasamir sendið umsókn ásamt starfsferilskrá rafrænt til
kristleifur@serrano.is. Umsóknarfrestur er til 16.05.2014
Veitingastaðurinn Nam er nútíma asískur veitingastaður sem býður uppá feskan
hollan og spennandi asískan mat. Nam hefur verið starfrækt síðan 2011 á N1
Bíldshöfða og hefur fengið góðar viðtökur. Nú ætlum við að taka Nam skreﬁnu
lengra og opna nýjan glæsilegan veitingastað að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.

Bílabúð Benna er ört vaxandi fyrirtæki
VN]HU[HYÅ\N[Z[HYMZM}SRxO}WPUU
Verslunastjóri

Við leitum að áhugasömum bílaunnanda í starf verslunarstjóra aukaog varahlutaverslunar Bílabúðar Benna. Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir
daglegum rekstri verslunarinnar og starfsmönnum hennar.
Starfssvið:
t4BMBPH¡KÕOVTUBUJMWJ¥TLJQUBWJOB
t7FSLTUKÕSOPHFGUJSMJU
t4UBSGTNBOOBNÅM
tºOOVSUJMGBMMBOEJTU×SG
Hæfniskröfur:
t3FZOTMBBGWFSTMVOBSTU×SGVNOBV¥TZOMFH
t'SVNLW¥J GBHNFOOTLBPHNFUOB¥VSÐTUBSm
t(Õ¥GSBNLPNBPHSÐL¡KÕOVTUVMVOE
t)GOJÐNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t4KÅMGTU¥PH×HV¥WJOOVCS×H¥
t*¥O¡FLLJOHTLJMFH
t5×MWVLVOOÅUUB
t(PUUWBMEÅÐTMFOTLVPHFOTLV
Bílabúð Benna hefur þjónað
CÐMBÅIVHBNBOOJOVNÐÅS
með öﬂugri starfsemi á mörgum
TWJ¥VN'ZSJSULJ¥FSVNCP¥T
B¥JMJ$IFWSPMFU 0QFM 1PSTDIF
PH4TBOH:POH'ZSJSULJ¥FS
umboðsaðili fyrir margar leiðandi
hjólbarðategundir á markaðnum
FJOTPH1JSFMMJ 5PZP #'(PPESJDI 
.BYYJTPH*OUFSTUBUF
)KÅ#ÐMBCÛ¥#FOOBFSM×H¥SÐL
áhersla á fagleg vinnubrögð og
yﬁrgripsmikla þekkingu á bílum.
'ZSJSULJ¥FSNF¥SFLTUVSÐ
3FZLKBWÐLPHÐ3FZLKBOFTCPH
hefur þjónustusamninga við
bíla- og hjólbarðaverkstæði um
land allt.

Kerhólsskóli, grunnskóladeild
-Grunnskólakennara vantar í eftirfarandi
stöður, starfshlutföll er 70 - 100% :
• Umsjónarkennslu á mið- og yngsta stig.
• Íþróttakennsla.
• Kennara með reynslu af tónmenntakennslu.
• Enska
Staða Íþróttakennara er til eins árs með möguleika
á áframhaldandi ráðningu
Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með heildarfjölda um 54 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 8. bekk.
Skólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslur á einstaklingsmiðað nám, umhverﬁsmennt- og náttúrufræði,
útikennslu, list- og verkgreinar. Kerhólsskóli ﬂytur í nýtt
húsnæði haustið 2014 og spennandi vinna bíður þess að
leik- og grunnskóladeild ﬂytja undir sama þak.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila
berist til skólastjóra ekki síðar en föstudaginn 23. maí nk.
Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri í síma 482-2617,
863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is;
Heimasíða skólans: www.kerholsskoli.is

Þjónustufulltrúi í varahlutaverslun
Starfssvið:
t4BMBPH¡KÕOVTUB
t"GHSFJ¥TMVTU×SG
tºOOVSUJMGBMMBOEJWFSLFGOJ

Hæfniskröfur:
tFLLJOHÅCÐMVNFSLPTUVS
t3FZOTMBBGWFSTMVOBSTU×SGVN
t)mMFJLBSÐNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t(Õ¥U×MWVLVOOÅUUB
t'SVNLW¥JTLJQVM×H¥WJOOVCS×H¥

Bifvélavirkjar á þjónustuverkstæði
Starfssvið:
t"MNFOOBSWJ¥HFS¥JS
t#JMBOBMFJUU×MWVWJOOB
t3BGNBHOTWJ¥HFS¥JS

Hæfniskröfur:
t.FOOUVOÐCJGWÌMBWJSLKVO
t3FZOTMBÐCÐMBWJ¥HFS¥VN
t(Õ¥U×MWVLVOOÅUUB
t'SVNLW¥JTLJQVM×H¥WJOOVCS×H¥

Suzuki-píanókennari
Málmblásturskennari
Forskólakennari –Tónmenntakennari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að
ráða til starfa eftirtalda kennara:
Selfoss:
• Píanókennari í 5 0 % starf, sem getur sinnt
jöfnum höndum hefðbundinni píanókennslu
og Suzuki-píanókennslu.
• Forskólakennari í 5 0 – 6 0% starf.
• Tónmenntakennari við Vallaskóla í 4 0% starf,
uppl. hjá Guðbjar ti Ólasyni skólastjóra í síma
4 8 0 5 8 0 0 eða gudbjartur@vallaskoli.is.

Þorlákshöfn:
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Már Sigurðsson. Umsóknum skal skila á
tölvutæku formi til mar@benni.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. maí n.k.

• Málmblásturskennari í afleysingum í 50% starf.
• Tónmenntakennari við Grunnskólann í
Þorlákshöfn í 5 0% starf,
uppl. hjá Halldóri Sigurðssyni skólastjóra í síma
4 8 0 3 85 0 eða halldor@olfus.is

#ÐMBCÛ¥#FOOBt7BHOI×G¥Bt3FZLKBWÐL
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Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 4 82-1717
eða 861-3 88 4. Umsóknarfrestur er til 24. maí 2014.
Senda má f yrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til
tonar@tonar.is.
Tónlis tarskóli Árnesinga er einn af s tærs tu tónlis tarskólum landsins
með s tar fsemi á 11 kennslus töðum í sýslunni. F jöldi nemenda er um 6 0 0
og s tar fa 3 0 kennarar við skólann.

Staða leikskólastjóra í Leikholti
Í Skeiða og Gnúpverjahreppi er laus staða leikskólastjóra
Leikholts. Leikskólinn er staðsettur í þéttbýliskjarnanum
í Brautarholti. Óskað er eftir metnaðarfullum og áhugasömum leiðtoga
Starfsferilsskrá ásamt kynningarbréﬁ þar sem þar sem
tilgreindar eru ástæður umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starﬁð.
Starfssvið
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi, rekstri
og leikskólans.
• Fagleg forysta og forysta í samstarﬁ milli starfsmanna
og foreldra.
• Stjórnun og ráðning starfsfólks.
• Vinna að Framvindu og þróun í starﬁ leikskólans.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun ásamt framhaldsmenntun á
sviði stjórnunar.
• Reynsla af stjórnun leikskóla mjög æskileg
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starﬁ
ásamt skipulagshæfni.
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Í leikskólanum Leikholti dvelja að jafnaði rúmlega 30 börn
á tveimur deildum. Sjá nánar á http://leikskolinn.is/leikholt

Skiptir jafnrétti þig máli?
Langar þig til að taka þátt í að efla jafnrétti út um allan
heim? Þá er UN Women rétti staðurinn fyrir þig!
Við erum að leita að jákvæðu og dugmiklu fólki til að sinna
fjáröflun og kynningarstörfum fyrir samtökin í sumar. Starfið
felst í því að kynna starfsemi UN Women með götukynningu
og bjóða fólki að gerast styrktaraðilar. Um er að ræða hálft
starf og er unnið eftir hádegi. Viðkomandi kemur til með að
vinna í þéttu teymi kraftmikils fólks. Starfsmaðurinn þarf að
vera opinn, framfærinn, áreiðanlegur og sjálfstæður í vinnubrögðum. Áhugi og þekking á þróunarmálum, jafnréttimálum
og málstað UN Women er kostur.
Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn og ferilskrá
á alfheidur@unwomen.is.
Nánari upplýsingar í síma 552-6200.
Umsóknarfrestur er til og með 16. maí.
UN Women á Íslandi – Laugavegi 176 – 105 Reykjavík

VIÐ LEITUM AÐ FRAMÚRSKARANDI EINSTAKLINGUM TIL
STARFA. NORA MAGASIN ER BAR OG VEITINGASTAÐUR VIÐ
AUSTURVÖLL SEM BÝÐUR UPP Á ÆÐISLEGAN MAT, EINSTAKT
UMHVERFI OG FRÁBÆRA ÞJÓNUSTU.
OKKUR VANTAR NÚ ÞEGAR:

- REKSTRARSTJÓRA
- ÞJÓNA
- BARÞJÓNA
- KOKKA
-AÐSTOÐ Í ELDHÚSI

Áhugasamir sendi póst á info@noramagasin.is

Nora Magasin - Pósthússtræti 9 - 101 Reykjavík
s: 578-2010 - info@noramagasin.is - #noramagasin

Skóla- og frístundasvið

Ráðið verður í stöðuna til eins árs með möguleika
á framhaldi.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Kristófer Tómasson
sveitarstjóri í síma 486-6100 eða 861-7150.
Netfang kristofer@skeidgnup.is

Störf í grunnskólum Reykjavíkurborgar
Grunnskólar Reykjavíkur heyra undir skóla- og frístundasvið og undir það heyrir einnig rekstur leikskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöð og skólahljómsveitir.

Umsóknarfrestur er til 20. maí næstkomandi.

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Stærðfræðikennari á mið og unglingastigi, 100% staða
Ártúnsskóli, Árkvörn 6, sími 567 3500
• Umsjónarkennari á miðstigi, 100% staða
• Sérkennslustjóri í leikskóla, 100% staða

LUNGNALÆKNINGAR
Sérfræðilæknir
Starfið veitist frá 1. sept. 2014 eða eftir samkomulagi. Stefnt er
að því að um fullt starf verði að ræða en starfshlutfall getur þó
verið samkvæmt nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»

Vinna á legu- og göngudeildum lungnalækninga
Vinna við ráðgjöf í lungnasjúkdómum
Þátttaka í vaktþjónustu lungnalækna
Þátttaka í viðfangsefnum almennra lyflækninga í samráði
við yfirlækni lungnalækninga
» Þátttaka í kennslu læknanema, kandídata og deildarlækna
» Þátttaka í rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur

» Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í lungnalækningum
» Breið þekking og reynsla í lungnasjúkdómum
» Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2014.
» Upplýsingar veitir Andrés Sigvaldason, sérfræðilæknir,
netfang andress@landspitali.is, sími 543 6146.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast, í tvíriti, Þórarni Gíslasyni, yfirlækni, LSH
Lungnalækningar E7 Fossvogi.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir
einnig á þeim.
» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Breiðagerðisskóli, v/Breiðagerði, sími 411 7300
• Textílkennari, 100% staða
• Hönnunar- og smíðakennari, 100% staða
• Umsjónarkennari á yngsta stigi, 100% staða
• Umsjónarkennari á miðstigi, 100% staða
Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Kennari, 100% staða
• Sálfræðingur, 100% staða
Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 411 7530
• Sérkennari/verkefnastjóri, 100% staða
• Kennari í unglingastigi, 100% staða
• Kennari á yngsta stigi, 100% staða
Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Sérkennari, 100% staða
Grandaskóli, v/Keilugranda, sími 411 7120
• Umsjónarmaður fasteigna, 100% staða
• Skólaliði, 100% staða
Hagaskóli, Fornhaga 1, sími 535 6500
• Umsjónarkennarar, kennslugreinar íslenska, stærðfræði
og enska, 100% stöður
• Heimilisfræðikennari, 50% staða
• Textílmenntakennari, 75% staða
Háaleitisskóli, Álftamýri 79, sími 411 7260
• Umsjónarkennari á yngsta stigi, 70-100% staða
• Stuðningsfulltrúi, 63% staða
Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 411 7550
• Kennarar á yngsta stigi og miðstigi, 100% stöður
• Sérkennari, 100% staða
• Þroskaþjálfi, 75% staða
Húsaskóli, Dalhúsum 41, sími 567 6100
• Umsjónarkennari á yngsta stigi, 100% staða
• Umsjónarkennari á miðstigi, 100% staða

Kelduskóli, v/Hamravík, sími 411 7800
• Umsjónarkennari á yngsta stigi, 100% staða
• Umsjónarkennari á miðstigi, 100% staða
Klettaskóli, Suðurhlíð 9, sími 411 7950
• Sérkennarar- /kennarar, 100% stöður
Ingunnarskóli, Maríubaug1, sími 411 7828
• Þroskaþjálfi, 100% staða
• Íþróttakennari, 80-100% staða
Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennari í 1. bekk, 100% staða
• Kennarar á yngsta stigi og miðstigi, 100% stöður
• Sérkennari í sérdeild fyrir börn með einhverfu, 100% staða
• Stuðningsfulltrúar, 80% störf
• Skólaliðar, 50% störf
Laugalækjarskóli, Leirulæk 2, sími 588 7500
• Náttúrufræðikennari, 100% staða
• Íþróttakennari stúlkna, 50% staða
• Stuðning- stoðkennsla, 50% staða
Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Íþróttakennari, 100% staða
Norðlingaskóli, v/Árvað3, sími 411 7640
• Umsjónarkennarar í 1. - 2. bekk, 100% stöður
• Umsjónarkennarar í 5. – 7. bekk. 100% stöður
• Umsjónarkennarar í 8. – 10. bekk með áherslu
á íslenskukennslu, 100% stöður
• Íþróttakennarar, 100% staða
• Sérkennari í 1. -2. bekk, 100% staða
• Sérkennari í 8. – 10. bekk, 100% staða
• Frístundaráðgjafar
Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Sérkennari, 100% staða
• Námsráðgjafi, 100% staða
Vogaskóli, v/Skeiðarvog, sími 411 7373
• Kennari í 1. bekk, 100% staða
Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Íþróttakennari, 50% og 100% stöðu
• Umsjónarkennari á yngsta- eða miðstigi, 100% staða
• Deildastjóri í sérkennslu, 100% staða
Vættaskóli, Vættaborgum og Vallengi, sími 411 7750
• Kennarar á yngsta stigi, 100% stöður
• Kennari á miðstigi, 100% staða

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Alhliða málningarfyrirtæki leitar eftir
starfsmanni í fullt starf, þarf að vera
faglærður eða með mikla reynslu.
Allar frekari upplýsingar og umsóknir sendast á
thorunn@a1malun.is

Okkur vantar starfsmenn sem fyrst með reynslu og þekkingu
í faginu á málninga og réttinga verkstæðið að Bæjarflöt 10
í Grafarvogi. Um er að ræða störf við réttingar, málningu og
plastviðgerðir.
Bílastjarnan ehf er rótgróið fyrirtæki sem leggur metnað í
fagleg og vönduð vinnubrögð. Húsnæði og vinnuaðstaða
starfsmanna er mjög góð.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilsskrá til
bjarni@bilastjarnan.is fyrir 20. maí nk.

Skipstjóra | Stýrimann | Vélstjóra
Vantar á Ísbjörn sem gerður verður út sem vinnsluskip
við Grænland.
Upplýsingar veitir Elli í síma: 899-0910

Rafvirkjar óskast
Rafmiðlun óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa.
Viðkomandi verða að geta hafið störf fljótlega.
Fyrirspurnir sendist á netfangið rafmidlun@rafmidlun.is.
Einnig er hægt fylla út starfsumsókn á heimasíðu
Rafmiðlunar www.rafmidlun.is

Múlaradíó ehf. óskar eftir
starfsmanni.
Okkur vantar metnaðarfullan starfsmann til
að annast uppsetningar á ýmsum tækjabúnaði í bifreiðar sem við þjónustum.
Eingöngu vanur maður með góða starfsreynslu kemur til greina!

Skrifstofustjóri
Náttúrustofu Vestfjarða
Náttúrustofa Vestfjarða óskar eftir að ráða skrifstofustjóra.
Starfssvið: Bókhald, áætlanagerð og umsjón skrifstofu
Náttúrustofunnar. Starfshlutfall 50% eða eftir samkomulagi.
Starfsstöðvar Náttúrustofu Vestfjarða eru á Bíldudal, í
Bolungarvík og á Hólmavík.
Frekari upplýsingar hjá Þorleiﬁ Eiríkssyni forstöðumanni í síma
456 7005 eða 892 6005, netfang: the@nave.is.
Umsóknir skulu sendar til Náttúrustofu Vestfjarða, Aðalstræti
21, 415 Bolungarvík. Umsóknarfrestur er til 21. maí 2014.

Umsóknir sendist í tölvupósti á netfangið
kalli@mularadio.is

Vilt þú vinna á Primo Ristorante?

Múlardío ehf. er leiðandi fyrirtæki í sölu og
þjónustu á TETRA fjarskiptabúnaði,
ýmiskonar ásamt ﬂotastýringarkerfum.

Primo leitar að vönum þjónum í fullt starf í sal á
Primo Ristorante. Við leitum að jákvæðum og
opnum einstaklingum með mikla þjónustulund.
Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af vinnu við
þjónustu á veitingastað og vera lipur í mannlegum
samskiptum. Mikilvægt er að viðkomandi vinni vel
undir álagi og geti haﬁð störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið
haukur@primo.is
Primo Ristorante er líﬂegur og ﬂottur ítalskur
veitingastaður að Grensásvegi 10 í Reykjavík.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

www.primo.is

Verkmenntaskólinn á Akureyri auglýsir eftirfarandi stöður
lausar til umsóknar:

•
•
•
•

Kynningarfulltrúi hjá
UNICEF á Íslandi
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna á Íslandi óskar eftir að ráða
kynningarfulltrúa í tímabundið fullt starf. Umsækjandi þarf að geta
haﬁð störf 20. ágúst n.k. og er starfstíminn til loka mars 2015.
Viðkomandi þarf að hafa mjög góða þekkingu á íslensku og ensku
máli, textavinnu og samfélagsmiðlum.
Reynsla af fjölmiðlum og/eða textavinnu í auglýsinga- eða
markaðsfyrirtæki er kostur. Eins er háskólapróf í íslensku eða
öðrum greinum í hug- og félagsvísindum mikill kostur.
Við leitum að jákvæðum einstaklingi með hæfni í mannlegum
samskiptum.
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2014 og skulu umsóknir
sendar á netfangið solveig@unicef.is
Nánari upplýsingar veitir Sólveig Jónsdóttir (solveig@unicef.is)

Kennari í raﬁðngreinum – fullt starf
Kennari á Tæknisviði – fullt starf
Áfangastjóri - 90% staða
Viðburðastjóri 50% staða

Nánari upplýsingar um störﬁn eru á Starfatorgi. Skriﬂegar
umsóknir ásamt ferilskrá, prófskírteinum og sakavottorði
berist Verkmenntaskólanum á Akureyri, Hringteigi 2, 600
Akureyri fyrir 21. maí. Ráðið verður í stöðurnar frá 1. ágúst
2014. Laun kennara eru samkvæmt Stofnanasamningi VMA
og félagsmanna í KÍ.
Auk viðeigandi menntunar og/eða reynslu er sóst eftir
starfsmönnum sem hafa til að bera góða samskiptahæfni,
frumkvæði, eru sjálfstæðir í vinnubrögðum og hafa áhuga
á að taka þátt í þróunarstarﬁ og uppbyggingu náms í
samræmi við lög um framhaldsskóla (nr. 92/2008).
Tekið skal fram að skv. 4. mgr. 8. gr. laga framhaldsskóla nr.
92/2008 er óheimilt að ráða einstakling til starfa við framhaldsskóla sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum
XXII. kaﬂa almennra hegningarlaga.
Verkmenntaskólinn á Akureyri hefur fengið ISO-9001
gæðavottun og í skólanum er unnið með opinn hugbúnað.
Einkunarorð skólans eru
Fagmennska - Fjölbreytni – Virðing.
Nánari upplýsingar gefur undirritaður, auk aðstoðarskólameistara, í síma 464 0300 á skrifstofutíma (netföng:
hjalti@vma.is og huld@vma.is). Sjá einnig www.vma.is
Skólameistari

· Sjúkraliði í dagþjálfun fyrir minnissjúka
· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð fyrir fatlaða
· Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlaða
· Matráður við leikskólann Grænatún
· Forstöðumaður dægradvalar í Lindaskóla
· Deildarstjóri eldra stigs í Kópavogsskóla
Starfsmenn í Smáraskóla

· Kennari í dönsku
· Skólaliðar
· Umsjónarkennari í 1. bekk
Kennarar í Álfhólsskóla

· Í nýbúadeild
· Í náttúru- og stærðfræði
Kennarar í Kársnesskóla

· Í stærðfræði og upplýsingamennt
· Í smíði, ensku og dönsku
Kennarar í Vatnsendaskóla

· Í ensku og íslensku á unglingastigi
· Í íþróttum
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

NAV / AX forritari
Forritari búsettur erlendis með áralanga reynslu í Dynamics
forritun vill bæta við sig „freelance“ verkefnum sem hægt er
að vinna sem mest í fjarvinnu. Hefur unnið við allar útgáfur
NAV og AX, við sérsmíðar, vandamálagreiningar og viðhald.
Áhugasamir sendi nauðsynlegar upplýsingar
á navaxdev@gmail.com. Öllum fyrirspurnum verður svarað.

Fasteignasala og leigumiðlun

Löggiltur fasteignasali og
löggiltur leigumiðlari óskast
Atvinnueign auglýsir eftir sjálfstæðum og árangursdrifnum löggiltum
fasteignasala og einnig eftir löggiltum leigumiðlara til starfa til að
annast sölu og leigu á fasteignum. Í boði eru árangurstengd laun og
mjög góð vinnuaðstaða.
Menntun og hæfniskröfur:

Löggiltur fasteignasali - lögfræðingur, viðskiptafræðingur
Viðtæk þekking á fasteignamarkaðnum
Góð samskiptahæfni og þjónustulund
Fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir berist á netfangið atvinnueign@atvinnueign.is
Nánari upplýsingar veitir Halldór Már í síma 898 5599

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13 - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

Bókbindari eða vanur
aðstoðarmaður í bókband
Pixel ehf óskar eftir að ráða til sín
starfsmann í frágangsdeild fyrirtækisins.
Umsóknarfrestur er til og með 15. maí.
Umsóknum skal skilað á netfangið
hlynur@pixel.is
Umsókninni þarf að fylgja ítarleg ferilskrá
og almennar upplýsingar um viðkomandi

Brautarholti 10-14 :: Sími 575 2700

ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI OG SÖLUMAÐUR BIFREIÐA
Bílaumboðið Askja ehf. er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á Mercedes-Benz
og Kia bifreiðum. Við leitum að framúrskarandi einstaklingum í teymið okkar sem munu leiða Öskju áfram inn
í spennandi framtíð. Boðið er upp á krefjandi vinnuumhverfi í hópi metnaðarfullra og hæfra einstaklinga.

Starfið: ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI Í ÞJÓNUSTUVERI FÓLKSBÍLAVERKSTÆÐIS
7JOOVUÓNJFSWJSLBEBHBGSÈLMVLLBOPHFSVLPOVSKBGOUTFNLBSMBS
hvött til að sækja um starfið. Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.
Í starfinu felst:

t
t
t
t
t
t
t

Menntunar- og hæfniskröfur:

3È§HKÚGPHCØLBOJSWJ§TLJQUBWJOB
Undirbúningur verka
(FS§LPTUOB§BSÈUMBOB
Upplýsingagjöf um framgang verka
Utanumhald verkbeiðna
Undirbúningur ábyrgðarfyrirspurna
3FJLOJOHBHFS§

t
t
t
t
t

Leitað er að heiðarlegum, þjónustuliprum og
samviskusömum einstaklingi með tæknilegan
áhuga og/eða tæknimenntun
Nákvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum
(Ø§FOTLVLVOOÈUUBFSNJLJMWH
(Ø§BMNFOOUÚMWV¢FLLJOHFSOBV§TZOMFH
4KÈMGTU§WJOOVCSÚH§PHTBNTLJQUBIöMFJLBS

Umsóknir sendist á
atvinna@askja.is
Umsóknarfrestur er til
20. maí 2014.
Nánari upplýsingar veitir
4JHVS§VS(SÏUBS«HÞTUTTPO
(sga@askja.is)

Starfið: SÖLUMAÐUR BIFREIÐA (sumarstarf)
7JOOVUÓNJFSWJSLBEBHBGSÈLMVLLBOPHFSVLPOVSKBGOUTFNLBSMBS
hvött til að sækja um starfið. Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.
Í starfinu felst:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t 4BNTLJQUJWJ§WJ§TLJQUBWJOJGZSJSULJTJOT
t 4BNTLJQUJWJ§VNCP§TNFOOPHCÓMBTBMB
t 4BMBÈCÓMVNPHGSÈHBOHVSÈTLKÚMVN
t Eftirlit með lager
t Aðstoð við uppröðun á bílasöluplani
t 4LSÈOJOHCÓMBÓTÚMVTLSÈ
t Flutningur á bílum á milli söluaðila

t
t
t
t
t
t
t

Löggilding bifreiðasala er kostur
3FZOTMBBGCÓMBTÚMVTLJMFH
4UVOEWÓTJPHIFJ§BSMFJLJ
(Ø§PHGBHMFHGSBNLPNB TLJQVMBHPHEVHOB§VS
Ökuréttindi eru skilyrði
Þjónustuvilji og færni í mannlegum samskiptum
Tölvukunnátta

#ÓMBVNCP§J§"TLKBFIGt,SØLIÈMTJt3FZLKBWÓLt4ÓNJtBTLKB!BTLKBJT

Umsóknir sendist á
atvinna@askja.is
Umsóknarfrestur er til
20. maí 2014.
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Embassy clerk
The Embassy of Japan seeks capable,
responsible, and flexible clerk (Secretary).
Basic conditions for application
• Universit y degree
• Good knowledge of Iceland
• Language skills in Icelandic and English
• Good computer command
• Star t of work in May 2014 and
contract renewal every 2 years
CV should be sent to the following address
until 14 May.
Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel. 510-8600, Fax. 510-8605
e-mail. japan@rk.mofa.go.jp

HÚSVÖRÐUR

Óskum eftir að ráða húsvörð í 58 íbúða fjölbýlishús fyrir eldri
borgara. Húsið er miðsvæðis í borginni.
Starﬁð felst í almennri umsjón með húseigninni, ræstingum,
daglegu viðhaldi og einnig aðstoð við íbúa hússins.

Leitum að samstarfsgóðum, jákvæðum og laghentum starfsmanni sem hefur ánægju af mannlegum samskiptum. Hreint
sakavottorð skilyrði. 2ja herbergja, 80 fm. íbúð fylgir starﬁnu.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
auglýsir laus störf hjúkrunarfræðinga
Hjúkrunarfræðingur við Heilsugæsluna Mjódd
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa í Heilsugæsluna Mjódd.
Um er að ræða 100% starf, ótímabundið. Viðkomandi þarf að geta
hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Megin starfssvið er skólaheilsugæsla en auk þess almenn móttaka á heilsugæslustöð ásamt ung- og smábarnavernd. Starfssvið
í móttöku er mjög víðtækt, allt frá símaráðgjöf til bráðaþjónustu.
Hæfnikröfur
Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði. Æskilegt er að viðkomandi
hafi reynslu af heilsugæslu- og skólahjúkrun og hafi áhuga á að
vinna með börnum. Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir mikilli
samskiptafærni, faglegum metnaði og hafi reynslu af og áhuga á
teymisvinnu.
Nánari upplýsingar veitir
Nánari upplýsingar veitir Matthea G. Ólafsdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur Heilsugæslunnar Mjódd í síma: 513-1500 eða í gegnum
tölvupóstfang: matthea.g.olafsdottir@heilsugaeslan.is
Hjúkrunarfræðingur við Heilsugæsluna Garðabæ
Heilsugæslan Garðabæ auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi til starfa
við heilsugæsluhjúkrun. Um 100% starf er að ræða og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst, þó eigi síðar en 1. september
2014. Megin starfssvið er heilsugæsluhjúkrun og önnur verkefni
tengd heilsuvernd.
Hæfnikröfur
Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði. Æskilegt er að viðkomandi hafi
reynslu af heilsugæsluhjúkrun og búi yfir mikilli samskiptafærni.
Mikilvægt er að viðkomandi hafi faglegan metnað, hafi reynslu af
og áhuga á teymisvinnu.
Nánari upplýsingar veitir
Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur Heilsugæslunnar Garðabæ í síma: 520-1800 eða í gegnum tölvupóstfang:
helga.saeunn.sveinbjörnsdottir@heilsugaeslan.is
Tímabundið starf hjúkrunarfræðings við heimahjúkrun
- Heilsugæslan Fjörður
Hjúkrunarfræðingur við heimahjúkrun óskast til starfa í Heilsugæsluna Fjörð. Um er að ræða 100% starf, tímabundið í þrjá
mánuði með möguleika á framlengingu. Viðkomandi þarf að geta
hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Megin starfssvið er heimahjúkrun og hjúkrunarmóttaka á stöð.
Starfssvið í móttöku er mjög víðtækt, allt frá símaráðgjöf til bráðaþjónustu.
Hæfnikröfur
Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði. Æskilegt er að viðkomandi hafi
reynslu af heima- og heilsugæsluhjúkrun og búi yfir mikilli samskiptafærni. Mikilvægt er að viðkomandi hafi faglegan metnað,
hafi reynslu af og áhuga á teymisvinnu.
Nánari upplýsingar veitir
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Edda Ásgeirsdóttir,
yfirhjúkrunarfræðingur Heilsugæslunnar Fjarðar
í síma: 540-9400 eða í gegnum tölvupóstfang:
ingibjorg.edda.asgeirsdottir@heilsugaeslan.is

Frekari upplýsingar um störfin
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá.
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun og
staðfest afrit af opinberu starfsleyfi.
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Sækja skal um störfin rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar (www.
heilsugaeslan.is) undir „laus störf“ eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði.
Umsóknarfrestur er til og með 26.05.2014

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Ráðið verður ﬂjótlega í starﬁð. Umsóknir berist fyrir 20. maí nk.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskóla

Í skriﬂegum umsóknum komi ma. fram hæfni, menntun, starfsreynsla og amk. tveir meðmælendur.
Umsóknir verði sendar í tölvupósti:
gard@centrum.is, merktar húsvörður

Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
• Náms- og starfsráðgjaﬁ
• Almenn kennsla
• Íþróttakennsla
• Dönskukennsla
Hraunvallaskóli (664 5872 lars@hraunvallaskoli.is)
• Kennsla á yngsta stigi
• Kennsla á miðstigi
• Enskukennsla
• Kennsla í sviðslistum (leiklist og dans)
• Námsráðgjaﬁ (aﬂeysing í eitt ár)
• Sérkennsla
Hvaleyrarskóli (565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)
• Umsjónarkennsla á miðstigi
• Náttúrufræðikennsla á unglingastigi
• Heimilisfræðikennsla
• Sérkennsla
• Skólaliði

Tækjastjórnendur
ÍAV óskar eftir að ráða tækjastjóra með réttindi og
reynslu til starfa. Um er að ræða verkefni víðsvegar
á landinu.
Upplýsingar veitir Árni Valur Garðarson í síma
660-8158.
Umsóknareyðublöð má finna á heimasíðu ÍAV.

Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
• Umsjónarkennsla á yngsta og miðstigi
• Sérkennsla
• Skólaliði
• Kennsla í móttökudeild (50%)
• Deildarstjóri með reynslu af sérkennslu
Setbergsskóli (565 1011 maria@setbergsskoli.is)
• Umsjónarkennsla í yngri deildum
• Heimilisfræðikennsla
• Sérkennari/þroskaþjálﬁ/iðjuþjálﬁ í sérdeild fyrir
börn með einhverfu
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
Víðistaðaskóli (595 5800 hronn@vidistadaskóli.is)
• Umsjónarkennsla á yngsta stigi
• Íþróttakennsla
• Myndmenntakennsla
• Smíðakennsla
• Sérkennsla
• Kennsla í upplýsinga- og tæknimennt
• Kennsla á unglingastigi í íslensku,
• Ensku, dönsku og samfélagsfræði
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
Öldutúnsskóli (555 1546 valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is)
• Umsjónarkennsla á yngsta stigi
• Umsjónarkennsla á miðstigi
• Náttúrufræðikennsla á unglingastigi
• Stærðfræðikennsla á unglingastigi til áramóta
• Sérkennsla
• Dönskukennsla
• Íþróttakennsla

Allar upplýsingar gefa skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánar á heimasíðum skólanna.
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Sumarbílstjóri
Kringlan leitar að bílstjóra
fyrir sumarið
Starfssvið
•
•
•

Akstur
Skráning upplýsinga
Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Stúdentspróf eða
sambærileg menntun
Meirapróf skilyrði
Færni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
Sjálfstæð vinnubrögð
Enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til 15 maí 2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starﬁð.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Umsóknir og fyrirspurnir um starfið berist
á netfangið zs@kringlan.is.
Umsóknarfrestur er til 15. maí.


>şĨƐŐůĂĝƵƌŽŐũĂĨŶƌĠƚƚŝƐƐŝŶŶĂĝƵƌůĞŝŬƐŬſůĂŬĞŶŶĂƌŝ

Kennarar óskast við
Þjórsárskóla
Við Þjórsárskóla í Skeiða og Gnúpverjahreppi er óskað eftir
kennara til aﬂeysinga í eitt ár og kennara í 50 % starf.
Gerð er krafa um gunnskólakennaramenntun og lipurð í
mannlegum samskiptum. Reynsla af kennslu er æskileg.

>ĞŝŬƐŬſůŝŶŶ ,ũĂůůŝ ş ,ĂĨŶĂƌĨŝƌĝŝ ĂƵŐůǉƐŝƌ ĞĨƚŝƌ ŬƂƌůƵŵ ŽŐ ŬŽŶƵŵ ƚŝů ƐƚĂƌĨĂ͕
ůĞŝŬƐŬſůĂŬĞŶŶƵƌƵŵĞĝĂĨſůŬŝŵĞĝĂĝƌĂƵƉƉĞůĚŝƐŵĞŶŶƚƵŶ͘


sŝĝůĞŝƚƵŵĂĝũĄŬǀčĝƵŵĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐƵŵƐĞŵĞƌƵƚŝůďƷŶŝƌĂĝƚŝůĞŝŶŬĂƐĠƌƐƚĂƌĨƐŚčƚƚŝ
,ũĂůůĂƐƚĞĨŶƵŶŶĂƌĂĨŵĞƚŶĂĝŝ͕ŐůĞĝŝŽŐŬčƌůĞŝŬĂ͘sŝĝŬŽŵĂŶĚŝƊĂƌĨĂĝƐǉŶĂƐũĄůĨƐƚčĝŝş
ǀŝŶŶƵďƌƂŐĝƵŵŽŐŚĂĨĂďƌĞŶŶĂŶĚŝĄŚƵŐĂĄũĂĨŶƌĠƚƚŝŽŐůǉĝƌčĝŝşůĞŝŬƐŬſůĂƐƚĂƌĨŝ͘
^ŬſůĂƌ ,ũĂůůĂƐƚĞĨŶƵŶŶĂƌ ƐƚĂƌĨĂ Ăĝ ƐĂŵĞŝŐŝŶůĞŐƵŵ ŵĂƌŬŵŝĝƵŵ ĞĨƚŝƌ ƐƂŵƵ ŚƵŐŵǇŶĚĂĨƌčĝŝ ĞŶ ƐũĄůĨƐƚčĝŝ
ŚǀĞƌƐƐŬſůĂĞƌŵŝŬŝĝ͘:ĂĨŶƌĠƚƚŝƐƵƉƉĞůĚŝ͕ƐŬĂƉĂŶĚŝŚƵŐƐƵŶ͕ĨĠůĂŐƐƊũĄůĨƵŶŽŐĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐƐƐƚǇƌŬŝŶŐĞƌƵŝŶŶǀŝĝŝƌ
ŚƵŐŵǇŶĚĂĨƌčĝŝŶŶĂƌƐĞŵǀŝĝƚĞůũƵŵĂĝŐĞƚŝƐŬŝƉƚƐŬƂƉƵŵşƊƌŽƐŬĂŬŽŵĂŶĚŝŬǇŶƐůſĝĂ͘


80 % Staða í eins árs aﬂeysingum :

ŚƵŐĂƐĂŵŝƌŚĂĨŝƐĂŵďĂŶĚǀŝĝƐŬſůĂƐƚũſƌĂ,ũĂůůĂ͕ƌŶǉ^ƚĞŝŶĚſƌƐĚſƚƚƵƌĄŚũĂůůŝΛŚũĂůůŝ͘ŝƐĞĝĂşƐşŵĂϴϰϲϬϭϮϵ͘

Kennslugreinar : Íþróttir, Sund, útinám ásamt Hönnun og
smíði.

50 % Staða :

Jarðgangamenn - Vaðlaheiðargöng

Kennsla yngri barna : Stærðfræði og náttúrufræði/samfélagsfræði
Menntun af náttúrufræðisviði er kostur.

Ósaﬂ óskar eftir að ráða starfsmenn sem hafa þekkingu, reynslu og
réttindi til að sinna vinnu við jarðgöng.

Nánari upplýsingar veitir Bolette Höeg Koch skólastjóri
sími 895 9660 netfang : bolette@thjorsarskoli.is

Skilyrði er að umsækjendur haﬁ reynslu af jarðgangavinnu og haﬁ
unnið við borun, hleðslu, bergstyrkingar, ásprautun og bergþéttingar.
Ennfremur er nauðsynlegt að umsækjendur haﬁ vinnuvélaréttindi og
meirapróf. Sprengiréttindi eru einnig mikill kostur.

Þjórsárskóli er grunnskóli fyrir 1.-7. bekk. Nemendur eru
um 40. Þeim er kennt í fjórum kennsluhópum. Í Þjórsárskóla
er lögð áhersla á nýsköpun, útikennslu og umhverﬁð.

Nánari upplýsingar veitir Einar Hrafn Hjálmarsson í síma 660-6269.
Umsóknir má ﬁnna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is fyrir ﬁmmtudaginn
15. maí 2014.

Yﬁrmarkmið skólans er að skila landinu til komandi
kynslóða í betra ástandi en við tókum við því. Skólinn er
Grænfánaskóli og hefur fengið Landgræðsluviðurkenninguna Fjöreggið, auk Varðliða umhverﬁsins.

Ósaﬂ vinnur að framkvæmdum við Vaðlaheiðargöng en félagið er í eigu ÍAV
og Marti Contractors. ÍAV og Marti Contractors hafa lengi unnið saman að
stórframkvæmdum s.s. Óshlíðargöngum, snjóﬂóðavarnargarði í Bolungarvík
og nú er unnið að járnbrautargöngum í Noregi.

Vefslóð www.thjorsarskoli.is
Umsóknarfrestur er til 26 maí næstkomandi.
Í Skeiða- og Gnúpverjahreppi eru 540 íbúar. Þéttbýliskjarnar eru
við Árnes og á Brautarholti. Í hreppnum eru náttúruperlur á borð
við Þjórsárdal. Þjórsárskóli er í tæplega 100 km fjarlægð frá
höfuðborgarsvæðinu.
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Sérfræðingar óskast…
Vilt þú vinna í þróunarumhverfi við lausn margvíslegra verkefna?

Vefforritari
Viðkomandi er ábyrgur fyrir því að skrifa framúrskarandi kóða sem skólar í
ﬁmm löndum fá að njóta.
Menntunar- og hæfniskröfur:
z Tölvunarfræðingur, kerﬁsfræðingur eða sambærileg menntun
z Þekking og reynsla af C# ASP.NET, .NET MVC, NHibernate og
SQL Server æskileg

Viðmótsforritari
Óskum eftir fagurkera til að gera fallegt kerﬁ enn fallegra. Viðkomandi er
ábyrgur fyrir heildarútliti kerﬁsins ásamt því að gera það notendavænt.
Menntunar- og hæfniskröfur:
z Tölvunarfræðingur, kerﬁsfræðingur eða sambærileg menntun
z Þekking og reynsla af HTML5, CSS3 og Javascript frameworks svo sem
jQuery og Knockout er æskileg

Viðmótshönnuður
Í starﬁnu felst hönnun viðmóts fyrir lausnir Mentors. Hlutverk viðmótshönnuðar er að tryggja að Mentor kerﬁð sé einfalt og skýrt og upplifun
notenda sé góð.
Menntunar- og hæfniskröfur:
z Mikla hæfni í greiningarvinnu
z Brennandi áhuga á öllu sem snýr að viðmótshönnun
Allir umsækjendur þurfa að hafa:
z Gott vald á ensku, töluðu og rituðu máli
z Samskiptahæfni, metnað og geta unnið sjálfstætt

Allir nemendur nái sínum markmiðum!

Um Mentor
Markmið okkar er að hjálpa nemendunum að ná markmiðum sínum. Það
er eitt af því sem drífur okkur starfsmenn Mentors á fætur á morgnana.
Mentor starfar í ﬁmm löndum og stefnir að frekari vexti.
Mentor rekur þróunarskrifstofur á Íslandi og í Exeter, UK.
Fyrirspurnum má beina til Auðuns Ragnarssonar
(póstfang: audunn@mentor.is, GSM 895 0057).
Vinsamlegast sendið umsóknir á starf@mentor.is, fyrir 20. maí 2014.

www.infomentor.is
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Grunnskólinn á Hólmavík

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Við Grunn- og tónskólann á Hólmavík eru lausar stöður
kennara og stuðningsfulltrúa skólaárið 2014-2015

Sölufulltrúi óskast

• Meðal kennslugreina við grunnskólann er íslenska,
stærðfræði, samfélagsgreinar og íþróttir.
• Meðal kennslugreina við tónskólann er píanó,
blásturshljóðfæri, gítar, bassagítar, og söngur.
Einnig kennsla í forskólahóp.
• Einnig vantar stuðningsfulltrúa til að vinna með nemendum
á skólatíma og í lengdri viðveru nemenda.

Fjárfesting Fasteignasala óskar eftir að ráða sölufulltrúa.
Mikli tekjumöguleikir fyrir réttan aðila.
Reynsla af sölumennsku æskileg.
Góð framkoma, íslensku- og tölvukunnátta nauðsynleg.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf
sendist á fjarfesting@fjarfesting.is fyrir 15. maí næstkomandi.

Umsækjendur um kennarastarf þurfa að hafa kennsluréttindi.
Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæﬁleika og
mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarﬁ eru mikilvægir eiginleikar.
Umsækjendur skulu hafa hreint sakarvottorð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ vegna
kennarastaða en samkvæmt kjarasamningum á almennum
vinnumarkaði vegna stöðu stuðningsfulltrúa.

Sumarstarf við
framleiðslu og pökkun

Umsóknarfrestur er til 18. maí 2014.
Nánari upplýsingar veita Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir,
skólastjóri, sími 451 3129 og 698 0929 Ingibjörg Emilsdóttir,
aðstoðarskólastjóri, sími 451 3129 og 695 4743.
Umsóknum með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina þar
sem við á ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist
Huldu I. Rafnarsdóttur á skolastjori@strandabyggd.is eða
Grunnskólinn á Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík
Grunnskólinn á Hólmavík er samrekinn grunn- og tónskóli með um 70
nemendum í 1. – 10. bekk þar sem lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám
og samvinnu. Skólinn er Grænfánaskóli og er áhersla lögð á umhverﬁsmennt
og útinám. Við skólann starfar 20 manna samhentur hópur. Félagsmiðstöð
ungmenna hefur aðstöðu í skólanum.
Í Strandabyggð búa tæplega 520 manns þar af 380 manns í þéttbýliskjarnanum Hólmavík. Á staðnum er öll almenn þjónusta, góður leikskóli og glæsileg
íþróttamiðstöð ásamt sundlaug með aðstöðu fyrir alla aldurshópa. Fjölbreyttir
útivistarmöguleikar eru til staðar og náttúrufegurð mikil. Hólmavík er í
einungis 233 km fjarlægð frá Reykjavík sem er um 3 tíma akstur.

Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða starfsmenn til
sumarstarfa frá 10. júní til 22. ágúst í framleiðsludeild
fyrirtækisins.
Mikil vinna. Mögulega er um vaktavinnu að ræða.

Umsóknarfrestur er til 16. maí n.k.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu fyrirtækisins
að Síðumúla 34 í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Ásmundsson í síma
414-6300 eða gunnaras@ferskar.is frá kl. 09:00 til 15:00
virka daga.
Upplýsingar um fyrirtækið er að finna á heimsíðu þess
www.ferskar.is.

Þyrluflugmaður
Listrænn stjórnandi
Kennari í líffræði
Lektor í aðferðafræði rannsókna
Iðjuþjálfi-afleysingarstarf
Deildarlæknir
Skjalastjóri
Starfsmaður í alm. tölvuþjónustu
Doktorsnemi
Verkefnisstjóri Heilsutorgs
Starfsmaður
Verkefnisstjóri
Framhaldsskólakennarar
Verkfræðingur/hagfræðingur
Forvörður
Framhaldsskólakennarar
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur, tímab. starf
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður við hestabú skólans
Skurðhjúkrunarfræðingur-afleysing
Ljósmæður-sumarafleysing
Sérfræðingur í lungnasjúkdómum
Varðstjóri
Kennarar, áfangastjóri, viðb.stjóri
Raungreinakennari
Myndlistarkennari
Yfirlæknir meltingarlækninga
Framhaldsskólakennari í vélstjórn
Lektor í heilsugæsluhjúkrun
Ráðsmaður/rafvirki
Frönskukennari
Sjónfræðingur

Landhelgisgæsla Íslands
Íslenski dansflokkurinn
Menntaskólinn við Sund

Sölufulltrúar í Reykjavík og Keflavík
Starfssvið
tAfgreiðsla á bílaleigubílum
tBókanir
tSímsvörun
tÖnnur tilfallandi verkefni

Þjónustuver í Reykjavík

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Stofnun

Vilt þú vinna á skemmtilegum og lifandi vinnustað?
Við erum að leita að glaðlegu og drífandi fólki til
þess að takast á við spennandi verkefni. Góð laun
í boði fyrir rétta aðila!

Starfið krefst hæfni í mannlegum samskiptum og
starfsmaður þarf að hafa ríka þjónustulund.

Starfatorg.is
Starf

Frábært tækifæri
fyrir þig hjá Sixt!

Staður

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
HÍ, menntavísindasvið
Reykjavík
LSH, barna- og unglingageðdeild
Reykjavík
LSH, kvennasvið
Reykjavík
Póst- og fjarskiptastofnun
Reykjavík
Alþingi, skrifstofa
Reykjavík
HÍ, heilbrigðisv.svið/menntav.svið
Reykjavík
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
Reykjavík
HÍ, upplýsingaskrifstofa
Reykjavík
HÍ, vísinda- og nýsköpunarsvið
Reykjavík
Menntaskólinn á Ísafirði
Ísafjörður
Þjóðskrá Íslands, mats- og hagsvið Reykjavík
Þjóðminjasafn Íslands
Reykjavík
Menntaskólinn að Laugarvatni
Laugarvatn
Heilsugæslan Garðabæ
Garðabær
Heislugæslan Fjörður, heimahjúkrun Hafnarfjörður
Heilsugæslan Mjódd
Reykjavík
Háskólinn á Hólum
Sauðárkrókur
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Ísafjörður
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Ísafjörður
LSH, lungnalækningadeild
Reykjavík
Lögreglustjórinn á Selfossi
Selfoss
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Akureyri
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Ólafsfjörður
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Ólafsfjörður
LSH, lyflækningasvið
Reykjavík
Verkmenntaskóli Austurlands
Fjarðabyggð
HA, heilbrigðisvísindasvið
Akureyri
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Ísafjörður
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Akranes
ÞÞM f. blinda, sjónsk. og daufblinda Reykjavík

Nr. á vef
201405/330
201405/329
201405/328
201405/327
201405/326
201405/325
201405/324
201405/323
201405/322
201405/321
201405/320
201405/319
201405/318
201405/317
201405/316
201405/315
201405/314
201405/313
201405/312
201405/311
201405/310
201405/309
201405/308
201405/307
201405/306
201405/305
201405/304
201405/303
201405/302
201405/301
201405/300
201405/299
201404/287

Starfssvið
t"MNFOOTLSJGTUPGVTUÚSG
tSamskipti við viðskiptavini
tReikningagerð
tSímsvörun
t4BMBÈ¢KØOVTUVGZSJSULJTJOT
tÞekking á Opus er kostur
Almennar hæfniskröfur:
tStúdentspróf
tSjálfstæð vinnubrögð
tGóð framkoma og rík þjónustulund
tFramúrskarandi söluhæfileikar
tGóð tungumálakunnátta
Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi. Umsóknir berist til Sixt
rent a car, Fiskislóð 18, 101 Reykjavík eða á tölvupóstfangið
gudmundur@sixt.is fyrir mánudaginn 19. maí.

Sixt rent a car - Fiskislóð 18 - 101 Reykjavík
540 2222 - www.sixt.is - sixt@sixt.is

Starfskraftur óskast

Kirkjuvörður – hlutastarf

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

Kársnessöfnuður óskar eftir að ráða í starf kirkjuvarðar
Kópavogskirkju frá og með 15. júní n.k.
Um hlutastarf er að ræða, 50 prósent starfshlutfall með
sveigjanlegum vinnutíma.

Blómabúðin Dögg - Bæjarhrauni 26 - Hafnarﬁrði.
:[HYMZTHó\Y
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N}óHO}W=PóSLP[\THóK\NSLN\TVNmO\NHZT\T
LPUZ[HRSPUNP[PSHó[HRHZ[m]PóZWLUUHUKP]LYRLMUP
xMYHTSLPóZS\LSKOZPM`YPY[¤RPZPUZ
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Leitum að starfsmanni sem
er söludriﬁnn og hefur góða
tölvuþekkingu.
Helstu verksvið eru:
• Móttaka viðskiptavina
• Útsending vörulista og tilboða til
viðskiptavina
• Sala á okkar borðbúnaði svo sem
Villeroy&Boch og WMF
• Heimsókn til viðskiptavina
• Almenn skrifstofustörf
• Vinna með efni á heimasíðu okkar,
breyta og setja inn nýtt efni.
Umsóknir og fyrirspurnir um starﬁð sendist
á gkr@bakoisberg.is fyrir 23. maí 2014
www.bakoisberg.is

Starfssvið:
• Dagleg umsjón með kirkju og safnaðarheimili
• Umsjón með búnaði
• Þjónusta við helgihald
• Þrif
• Önnur tilfallandi verkefni í samstarﬁ við sóknarprest
og sóknarnefnd
Hæfniskröfur:
• Þjónustulund, snyrtimennska og sveigjanleiki
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þekking og áhugi á starﬁ og hlutverki kirkjunnar
Rík áhersla er lögð á trúmennsku í starﬁ og metnað til
þess að takast á við mismunandi verkefni.
Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2014 nk. Umsóknir
sendist rafrænt á netfangið: kopavogskirkja@kirkjan.is
Umsækjendur sendi inn ferilsskrá þar sem fram koma:
persónulegar upplýsingar, menntun, starfsferill, meðmælendur og annað sem umsækjendur vilja að komi fram.
Athuga skal að liggja þarf fyrir samþykki umsækjenda til
að aﬂa sakavottorðs.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu safnaðarins af
sóknarpresti eða djákna, sími 554 1898 virka daga á milli
11:00-13:00 eða með því að senda tölvupóst á netfangið
kopavogskirkja@kirkjan.is

Matreiðslumaður
í sumarafleysingar
virðing- vellíðan- virkni

Grunnskóli Grindavíkur óskar eftir
kennurum til starfa næsta skólaár
Umsóknarfrestur er til 21. maí en ráðið er í
stöðurnar frá 1. ágúst. Hluti af stöðunum eru
aﬂeysingastöður vegna leyfa.
Starfssvið:
• Umsjónarkennsla á yngsta og elsta stigi.
• Kennsla í dönsku og náttúrufræði á elsta stigi.
Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 450
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð
áhersla á að skapa námsumhverﬁ í samráði við foreldra
þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að
bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverﬁ sínu.
Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og
víðsýni þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga
og getu nemenda. Allur aðbúnaður og umhverﬁ skólans er
til fyrirmyndar. Sjá nánar á heimasíðu skólans
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.
• Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í
grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum
samskiptum, með góða íslenskukunnátu og skipulagshæﬁleika, eru sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra leiða
í skólastarﬁ.
• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi
gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru
jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starﬁð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsóknir skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2,
240 Grindavík eða sendist á netfangið
halldorakm@grindavik.is .
Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir
skólastjóri í síma 420-1150.

Landsnet hf. leitar að matreiðslumanni eða
matráði í afleysingar í sumar á tímabilinu
23. júní til 10. ágúst. Um er að ræða starf í
mötuneyti Landsnets að Gylfaflöt 9, með 6080 manns í mat í hádegi. Vinnutími er frá 7.30
til 15.30 alla virka daga.
Í starfinu felst umsjón með rekstri mötuneytis, s.s matseðlagerð, innkaup, dagleg matreiðsla og framreiðsla
auk þjónustu við fundi.

Umsóknafrestur er til og með 18. maí nk. Umsækjendur
eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á
heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsókn um
starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá. Allar nánari
upplýsingar má finna á heimasíðu Landsnets. Öllum
umsóknum verður svarað.

Landsnet
Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu
flutningskerfisins. Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins

Við leitum að starfsmanni sem hefur brennandi áhuga
á matargerð og metum sem kost að viðkomandi
sé með sveinspróf í matreiðslu og hafi reynslu af
sambærilegum störfum. Við sækjumst eftir jákvæðum
einstaklingi sem hefur góða hæfni í samskiptum og er
skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum.

og tengir þannig saman framleiðendur og notendur raforku.
Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga
liðsheild, sterka samfélagsvitund og er í fremstu röð í alþjóðlegum
samanburði. Landsnet leggur áherslu á að vera eftirsóknarverður
vinnustaður.
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Höfðaskóli Skagaströnd
Sími: 4 52 2 8 0 0, fax: 4 52 2 782,
íþrót tahús: 4 52 2 75 0,
w w w.hofdaskoli.skagastrond.is
Net fang: hofdaskoli@skagastrond.is

Æskilegt væri að viðkomandi hefði meirapróf þó ekki skilyrði

Höfðaskóli auglýsir:

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

Urð og Grjót ehf óskar eftir
að ráða vanan gröfumann

Dalvíkurbyggð

Starf umsjónarkennara
í Dalvíkurskóla

Nánari upplýsingar og umsóknir berist á netfangið
urdoggrjot@urdoggrjot.is

Hársnyrtar ath!

Við erum að leita að frábærum umsjónarkennurum, frá
1. ágúst 2014, í okkar öfluga starfsmannahóp í Dalvíkurskóla. Okkar vantar kennara bæði á yngra og eldra stig.

Stóll til leigu á mjög góðri stofu í Keﬂavík.

Barnvænt umhverfi, gott samstarfsfólk og lág húsaleiga!
Skagaströnd er kauptún með um 530 íbúum í tæplega þriggja klst.
fjarlægð frá Reykjavík. Þar er öll almenn þjónusta í boði,
s.s. leikskóli, íþróttahús og heilsugæsla.
Nánari upplýsingar veita Hildur Ingólfsdóttir skólastjóri,
vs. 452 2800, gsm 849 0370.
Hægt er að senda umsóknir á netfangið hofdaskoli@skagastrond.is

Umsóknarfrestur er til 30.maí.

Gildi Dalvíkurskóla eru:
Þekking og færni, virðing og vellíðan
Dalvíkurskóli er grunnskóli með um 250 nemendum í 1.-10.
bekk. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði
Uppbyggingarstefnunnar, við erum Grænfánaskóli og
leggjum mikla áherslu á skólaþróun. Í skólanum er unnið
að tilraunaverkefni með spjaldtölvur í einum árgangi, unnið
er að aukinni samkennslu árganga og teymisvinnu kennara
og rík hefð er fyrir fjölbreyttum kennsluháttum.
Dalvíkurbyggð er tæplega 2000 manna sveitarfélag á
fallegum stað við Eyjafjörð, steinsnar frá Akureyri.
Á Dalvík er frábær aðstaða til íþróttaiðkunar og útiveru,
glæsilegt menningarhús og barnvænt umhverfi.

GRAFÍSKUR
HÖNNUÐUR

ÓSKAST Á AKUREYRI
Við leitum að grafískum hönnuði til að
ganga til liðs við okkur hjá Sveinbjörgu,
íslensku fyrirtæki sem framleiðir
hönnunarvörur. Um er að ræða 70-100%
starfshlutfall í fjölbreytilegu og lifandi
starfsumhverfi norður á Akureyri.
Hjá fyrirtækinu starfa nú fjórir starfsmenn á
mismunandi sviðum rekstrarins. Framundan
eru spennandi tímar enda fyrirtækið ört
vaxandi og að útvíkka starfsemi sína bæði
heima og erlendis.
HELSTU HÆFNISKRÖFUR
· Menntun og starfsreynsla í grafískri hönnun
· Góð færni á Illustrator, Photoshop og InDesign
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Menntunarkröfur:
• Réttindi til kennslu í grunnskóla.
• Framhaldsmenntun er kostur.
Hæfniskröfur:
• Hæfni í samvinnu og samskiptum
- reynsla af teymiskennslu er kostur.
• Góð færni í bekkjarstjórnun
- reynsla af vinnu eftir uppbyggingastefnunni er kostur.
• Mikill áhugi á skólaþróun.
• Áhugi á kennslu og vinnu með börnum.
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Gleði og umhyggja.
• Hreint sakarvottorð.
Þekking og reynsla af notkun upplýsingatækni í skólastarfi,
byrjendalæsi og/eða Orð af orði er æskileg en ekki skilyrði.

AFLEYSINGAR Í VERSLUN
Starfsmaður óskast tímabundið til
starfa við sölu og afgreiðslu.
Sindri flytur inn og selur byggingavörur, vélar, verkfæri og festingavörur ýmis konar. Fyrirtækið byggir á
mikilli reynslu og þekkingu.
Ráðið verður sem fyrst í starfið og er um sumarstarf að
ræða.

Starfslýsing






Sölustörf og þjónusta við viðskipavini Sindra
Tiltekt pantanna
Upptekt á vörum
Lagerstörf
Almenn verslunarstörf

Hæfniskröfur





Jákvæðni og rík þjónustulund
Góð almenn tölvukunnátta
Samviskusemi
Reynsla úr verslun er kostur

Umsókn ásamt ferilskrá skal send á thk@sindri.is
Nánari uppl. um starfið veitir þórður í síma
693 0597 á milli kl 8 - 17
Verslanir

www.sindri.is / Sími 575 0000
Viðarhöfða 6 - Reykjavík I Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður

Umsóknarfrestur er til 22. maí 2014.
Nánar um skólann á heimasíðu: http://www.dalvikurbyggd.
is/dalvikurskoli

Umsóknir ásamt ferilskrá og sýnishorni
af verkum óskast sendar
á sveinbjorg@sveinbjorg.is

Upplýsingar gefur Björn Gunnlaugsson skólastjóri
í síma 460-4983 eða bjorn@dalvikurbyggd.is .

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2014

Senda skal umsókn og ferilskrá með upplýsingum um
menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila á netfangið
bjorn@dalvikurbyggd.is og verður móttaka umsókna
staðfest.

Upplýsingar um starfið veita
Sveinbjörg og Fjóla í síma 461 3449

Allar uppl. í s: 421 7117.

www.sveinbjorg.is

Seltjarnarnesbær auglýsir laus störf
Leikskóli Seltjarnarness (5959-280/290 soffia@nesid.is)
• Þroskaþjálfi, fullt starf.
• Leikskólakennara og leiðbeinendur vantar til starfa með
yngri börnum skólans.
Grunnskóli Seltjarnarness (595 9200 olina@grunnskoli.is )
• Myndmenntakennsla, fullt starf.
• Danskennsla, hlutastarf.
• Umsjónarkennsla á yngsta stigi, afleysingar
skólaárið 2014-2015.
• Umsjónarkennsla á miðstigi, afleysingar
skólaárið 2014-2015.
• Sérkennsla, 75% starfshlutfall.
Grunnskóli Seltjarnarness – Skólaskjól
(5959200 ruth@grunnskoli.is)
• Tómstundafræðing og starfsfólk vantar í Skólaskjól,
lengda viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk.
Tónlistarskóli Seltjarnarness (5959235 kari@nesid.is)
• Aðstoðarskólastjóri, fullt starf.
Félagsþjónusta Seltjarnarness – þjónustumiðstöð aldraðra.
• Húsvörður, 75% starf. (595 9100 snorri@seltjarnarnes.is )

ALMENN SKRIFSTOFUSTÖRF
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann í almenn skrifstofustörf á aðalskrifstofu fyrirtækisins í Mosfellsbæ. Í starfinu felst vinna við bókhald

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

auk annarra tilfallandi verkefna.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Menntunar- og hæfniskröfur:

um 400 manns, víðsvegar um landið

.}óR\UUm[[HxTPUUZ[LPU\UVYó\YSHUKHTmSP

sem og erlendis.

9L`UZSHHMI}ROHSKZ]PUU\

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

îLRRPUNm5H]PZPVU¤ZRPSLN
(STLUU[S]\M¤YUP

var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á heimasíðu
Seltjarnarnesbæjar undir http://www.seltjarnarnes.is/
stjornsysla/starfsmenn/ibodi/
Umsóknarfrestur er til 25. maí næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 20. maí næstkomandi.

fyrirtæki og einstaklinga.

Seltjarnarnesbær

seltjarnarnes.is

Styrktarsjóður
Richards P. Theodórs og
Dóru Sigurjónsdóttur
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ölduselsskóli, endurbygging anddyris,
útboð nr. 13235.

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

Styrktarsjóður Richards P. Theodórs og Dóru Sigurjónsdóttur auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.
Tilgangur sjóðsins er annars vegar að styrkja ungt, blint
eða sjónskert fólk til mennta, og hins vegar menntun eða
vísindastarf í þágu blindra og blinduvarna. Heimilt er að
úthluta árlega úr sjóðnum allt að 2 milljónum króna.

Flekamót -kranar og ﬂ
• Hunnebeck ﬂekamót 3 metra há ﬂestar breiddir 390 m2
• Hunnebeck ﬂekmót 2,7 metra há ﬂestar breiddir 450 m2
• Hunnebeck ﬂekamót 1,2 metra há ýmsar stærðir 100 m2
• Hunnebeck Klifurknekti
• Liebherr sjálfreisandi byggingakrana
• Loftastoðir, Loftabitar
• Verkfæragáma
• Ýmsan annan búnað til byggingaframkvæmda.
Möguleiki á að greiða með fasteign.

Umsóknir sendist rafrænt (eða á pappír) til Ingu Lísar
Hauksdóttur ingaliso@landspitali.is Augndeild LSH,
Eiríksgötu 37, 3.h., 101 Reykjavík, sem einnig veitir nánari
upplýsingar.

Innkaupadeild

Áhugasamir sendið fyrirspurnir í netfangið.
minitak@simnet.is

Umsóknin skal í stuttu máli gera grein fyrir þeirri
skólagöngu, menntun eða verkefni sem sótt er um, ásamt
upplýsingum um umsækjanda, náms- og starfsferil og
sjónskerðingu, ef við á.
™

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2014.

AÐALFUNDUR
__________ Útboð ___________
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:
MALBIKUN 2014
Helstar magntölur eru:
Malbik
Útlögn
Fræsing

2.330 tonn
20.000 m2
2
3.900 m

Útboðsgögnin verða afhent endurgjaldslaust á
rafrænu formi á vefsíðunni http://www.hnit.is/utbod frá
og með mánudeginum 12. maí n.k.
Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf.,
Tryggvagötu 17, fyrir mánudaginn 26. maí 2014
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og
tíma.
Verklok eru 1. ágúst 2014.

Haustpróf í verðbréfaviðskiptum
2014

Aðalfundur Búseta verður haldinn þann
13. maí n.k. kl. 17:00 á Grand Hótel Reykjavík.

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir haustprófum í
verðbréfaviðskiptum sem hér segir:

Hefðbundin aðalfundarstörf.

Próf úr I. hluta
18. ágúst 2014

Allir félagsmenn velkomnir.

19. ágúst 2014
20. ágúst 2014

Íslensk réttarskipun og Evrópuréttur,
Ábyrgðir, Ágrip úr réttarfari.
Viðfangsefni úr fjármunarétti, Félagaréttur.
Viðskiptabréfareglur, Veðréttindi, Þinglýsingar

Próf úr II. hluta
21. ágúst 2014
Grunnatriði í fjármálafræðum.
22. ágúst 2014
Þjóðhagfræði.
25. ágúst 2014
Greining ársreikninga.

1 1 3
Reykjavík

Þoláksgeisli 25

Próf úr III. hluta
26. ágúst 2014
Lög og reglur um fjármagnsmarkaðinn.
27. ágúst 2014
Markaðsviðskipti og viðskiptahættir.
28. ágúst 2014
Helstu tegundir verðbréfa og gjaldeyrir:
Hlutabréf, Skuldabréf, Aﬂeiður og gjaldeyrir.
29. ágúst 2014
Fjárfestingarferli: Samval verðbréfa og
sjóðastýring, Ráðgjöf og skattamál.

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

OPIÐ HÚS
Sunnudag 11. maí

Prófsefni greinir í prófsefnislýsingu prófnefndar verðbréfaviðskipta. Í henni er jafnframt útlistað hvaða hjálpargögn
eru leyﬁleg í einstaka prófum. Prófsefnislýsinguna má
nálgast á vefsvæði prófnefndar verðbréfaviðskipta á
heimasíðu fjármála- og efnahagsráðuneytis:
http://www.fjarmalaraduneyti.is/raduneytid/nefndir/nr/16884

14:00 - 14:45

Efsta hæð til vinstr
vinstri
Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Falleg og rúmgóð 130 fm 5 herbergja
íbúð í lyftublokk
Efsta hæð með stórum svölum í suður
Fjögur rúmgóð svefnherbergi
Vandað hús og fallegar innréttingar
Stæði í lokaðri bílgeymslu.
Verð:

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

Menningar- og minningarsjóður
kvenna auglýsir eftir styrkumsóknum
vegna ársins 2014
Auglýst er eftir umsóknum vegna ársins 2014. Að þessu sinni er um
að ræða umsóknir um ferðastyrki til kvenna sem hyggjast sinna
rannsóknar- eða ritstörfum á árinu 2014. Verkefnin skulu lúta að
þjóðfélagslegum rannsóknum er varða réttindi og stöðu kvenna.
Heildarstyrkupphæð ársins er kr. 1.000.000 og áskilur stjórn sjóðsins
sér rétt til að ákveða fjölda styrkþega og styrkupphæð.
Styrkur verður greiddur út þegar staðfesting á stöðu verkefnisins
liggur fyrir.
Með umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn:
• Upplýsingar um umsækjanda.
• Greinargerð um rannsókn eða ritstörf þau sem umsækjandi
hyggst stunda.
• Upplýsingar um stöðu verkefnisins.

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

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Skráningu í haustpróf lýkur 27. júní 2014. Greiðsla prófgjalds verður að hafa farið fram þann 4. júlí 2014.
Prófgjald vegna haustprófa er kr. 16.500 fyrir hvert próf.
Vakin er athygli á að haustpróf verður ekki haldið nema að
a.m.k. 10 manns haﬁ skráð sig í viðkomandi próf, sbr. 2. gr.
reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum. Ef
lágmarksfjölda er náð en skráðir próftakar eru færri en 48
munu próﬁn fara fram í tölvuveri. Haustpróﬁn verða haldin
í húsakynnum Háskólans í Reykjavík, framkvæmdaraðila
verðbréfaviðskiptaprófs veturinn 2013-2014.
Tilkynning um þau haustpróf sem verða haldin, verða send
út til skráðra próftaka 30. júní 2014.

Umsóknarfrestur er til 1. júní nk.

Greiðsluseðlar verða eingöngu sendir út vegna prófa sem
verða haldin. Ekki er hægt að skrá sig úr próﬁ eftir 28. júní
2014 og greiðsluseðlar verða ekki felldir niður.

Nánari upplýsingar á skrifstofu KRFÍ og á netfanginu krfi@krfi.is

39,5 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Skráning í haustpróﬁn fer fram á vefsíðu Opna háskólans í
HR http://www.ru.is/opnihaskolinn/prof-i-verdbrefamidlun/

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Kvenréttindafélags
Íslands www.krfi.is

Umsóknum skal skilað til Menningar- og minningarsjóðs kvenna,
Hallveigarstöðum við Túngötu 14, 101 Reykjavík.

hdl. og löggiltur fasteignasali

Reykjavík, 10. maí 2014.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

URRIÐAKVÍSL 13, 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS Sunnudaginn 11. maí
milli kl: 15.00 og 16.00.
OP
IÐ

HÚ

S

Vandað og vel staðsett eignbýlishús á tveimur hæðum ásamt
séryggðum bílskúr. Stærð alls 223,7 fm þ.e. hús 200,1 fm og
bílskúr 33,6 fm. Falleg gróin lóð og verönd í suður og vestur.
Eignin stendur við lokaðan botnlanga. Verð 76,6 millj.
Áhugasamir velkomnir.
Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090
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BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝ A-LINER EXPEDITION

Iveco Irisbus 50C 14 - 20 Manna
Árgerð 2006, ekin 399þ.km. Mikið
yfirfarinn bíll sem er á staðnum. Verð
4.390.000kr. Raðnúmer 155741. Sjá
nánar á www.stora.is
PIAGGIO M44. Árgerð 2008, ekinn 3
Þ.KM, bensín, 3 gírar. Verð Tilboðsverð
kr 390.000. Ekki spurning flott í
bæjarsnattið Rnr.100162

ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur
ofl, ATH aðeins 2 stk í boði á
þessu frábæra verði, Verð aðeins
2.490.000kr, Er í salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 11-15
http://www.isband.is

NÝR Nýr Hyundai I30 Wagon
CRDI Blue Drive 110 hestöfl. Dísil
beinskiptur 6 gíra, frítt í stæði,
upphitað stýri, hraðastillir, led ljós,
„bluetooth” o.fl. Verð kr. 3.690.000

KIA CARNIVAL 7manna Árg 2002,
ek112 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, luga,
ofl. TILBOÐ 799þ Möguleiki á 100%
VISA láni í allt að 36 mánuði Ásett
1.190þ Rnr.154772.

Tabbert T-B L400TD hjólhýsi árgerð
2012 Nánast ekkert notað, glæsilegt
bygging Verð kr. 3.350.000

Nissan Micra Visia Árgerð 2012. Ekinn
91þ.km. Sjálfskiptur. Flottur bíll á
staðnum. Frábært verð aðeins 1.670þ.
kr. Raðnr 155937. Sjá nánar á www.
stora.is
HARLEY DAVIDSON Softail flstfi fat
boy. Árgerð 2006, ekinn 5 Þúsund 5
gírar. Verð 2.990.000. Stórglæsilegt
hjól og vel með farið flott verð
Rnr.100270

BMW 325 s/d e90. Árgerð 2005, ekinn
58 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.990.000. Rnr.990780.

PEUGEOT 406. Árgerð 2004, ekinn
184 Þ.KM, bensín, 5 gíra Tilboðsverð
499.000. sumar og vetrardekk
nýskoðaður/ástandskoðun fylgir Góð
Kaup Rnr.100218

KIA Picanto LX Árgerð 2012.
Ekinn 94þ.km. Beinskiptur. Algjör
sparibaukur. Er á staðnum. Verð
1.290.000kr. Raðnr 155378. Sjá nánar
á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

BMW 330xi s/d E 90 4wd. Árgerð
2007, ekinn 58 Þ.KM bensín,
sjálfskiptur. Verð kr 4.100.000.- Tilboð
3.890.000.Staðgreitt Rnr.100058

Kia Ceed Wagon LX 1.4. Árg ‚13, ek.
5.þ km. Dísel, bsk. Eyðsla 4,4L. Ný
sumar og vetrardekk á felgum. Lítur út
eins og nýr bíll. Ásett verð 3.250.000
kr, skoða skipti á ódýrari. Rnr: 211322

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Vantar allar gerðir bíla og
annara tækja á skrá og staðinn
www.hofdabilar.is

Toyota Land Cruiser 120 VX. Árg ‚08,
ek. 127.þ km. Dísel, ssk. Ljóst leður,
krókur, húdd-og gluggahlífar, spoiler.
Topp þjónustaður, topp eintak. Ásett
verð 5.990.000 kr. Rnr: 211348

Palomino YEARLING IY-4102 fellihýsi
ágerð 2010 Lítið notað, sólarsella,
fortjald o.fl. Verð aðeins kr. 1.950.000

Sea-Doo Speedster. Árg ‚08, ek. 36 vst.
4tec mótor, 155 hestöfl, Inboard jet,
Geislaspilari og Útvarp Topp eintak og
vel með farið. Ásett verð 2.300.000 kr.
Rnr: 21029
KIA Ceed h/b ex 1.6 crdi. Árgerð 2013,
ekinn 8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
3.970.000. Rnr.210390. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES BENZ Gl 420 cdi 4matic
. Árgerð 2007, ekinn 76 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.890.000.
Rnr.210377.

M.BENZ 1120. Árgerð 1993, ekinn 277
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.390.000 +
vsk Tvöfalfur gýrkassi, ný dekk, einn
eigandi frá upphafi, alltaf þjónustaður
af umboði, lyfta 1,5 tonn, virðulegur
eldriborgari :) í topplagi. Rnr.156214.

KIA Sportage EX CRDI árgerð 2013.
Dísil sjálfskiptur, sýningarbíll, , Ekinn
aðeins 3.500 km, heilsársdekk
„bluetooth” o.fl. Verð kr. 5.990.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard.
12-16
http://www.mbbilar.is

Toyota Auris Sol. Árg ‚07, ek. 95.þ km.
Dísel, sjálfsk. Lítur ótrúlega vel út.
Ásett verð 1.990.000 kr. Rnr: 211387

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk
Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í
stæði
www.jrbilar.is

Bílaverkstæði Austurlands
Miðás 2, 700 Egilsstaðir
Sími: 4705073
Opið virka daga 9-18
www.bva.is

DRAUMA FLEYTIÐ
TOYOTA Yaris sol 1.3 sjálfskiptur.
Árgerð 2005, bensín, sjálfskiptur.
Verð 850.000. Rnr.100298. sumar og
vetrardekk. Flottur bíll

FORD Rimor Árg 2008 6 manna
stærri vélin eiðir 9-11 l Truma miðstöð
góður ískápur wc og sturta Verð
6.880.000. skoðar skipti Rnr.136931.
sími 6952015

til sölu
TOYOTA Rav4. Árgerð 2007, ekinn
140 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.300.000. Rnr.990559.
%tOGVK|IêD5H\NMDYtN
6tPLZZZEULVEU#EULV

OPEL Meriva-a enjoy. Árgerð 2005,
ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
770.000. Rnr.100276

abill.is
Viðarhöfða 6, 110 Reykjavík
Sími: 5876600
Skráðu bílinn frítt á abill.is !

SUMARIÐ ER TÍMINN
VIKING 1906 epic. Árg 2003 klárt
í ferðalagið besta verðið 690.000
visalán í boði Rnr.194536. sími
8945332

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

KIA Sorento. Árgerð 2005, ekinn
138 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
1.790.000. Rnr.141039.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Nýjir NISSAN Leaf til afhendingar. Árg
‚14, rafmagn, sskj. Verð 3.990.000.
Rnr.200970. Nýr bíl með miklum
aukabúnaði t.d álfelgur og hraðastillir.
Möguleiki á allt að 100% fjármögnun.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

FIAT 500 LOUNGE
SJÁLFSKIPTUR -NÝR BÍLL-

BMW 730D F01.

Árgerð 2014, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.290.000. Rnr.430400.

Árgerð 2011, ekinn 64 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 11.900.000.
Rnr.411329.

LAND ROVER RANGE ROVER
SPORT SE. -NÝR BÍLL-

LAND ROVER RANGE ROVER
EVOQUE DYNAMIC.

til sölu
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Árgerð 2014, dísel, sjálfskiptur.
Verð 19.500.000. Rnr.430552.
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Árgerð 2012, ekinn 21 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 10.880.000.
Rnr.430473.
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