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Capacent Ráðningar
Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- og tæknisamfélagsins, menntunar
og þróunar mannauðs ásamt menningar og skapandi greina. Rannís stuðlar
að þróun þekkingarsamfélagsins í gegnum rekstur samkeppnissjóða, aðstoð
og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum.
Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning
og framkvæmd vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs.

AÐALBÓKARI

Óskað er eftir aðalbókara í fullt starf fyrir Rannís og sjóði sem eru í umsýslu stofnunarinnar, s.s. Rannsóknasjóð,
Tækniþróunarsjóð og Nýsköpunarsjóð námsmanna.

Helstu verkefni eru færsla bókhalds, merking fylgiskjala, uppgjör. Yfirumsjón með
afstemmingu bankareikninga, lánadrottna og viðskiptamanna, ferðareikninga og
innheimtu. Ársreikningagerð.
Aðalbókari mun bera faglega ábyrgð á bókhaldi Rannís og tilheyrandi sjóða,
byggja upp verkferla sem lúta að bókhaldi bæði innan sviðs og utan. Starfið fellur
undir rekstrarsvið.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
• Próf í viðskiptafræði og/eða viðurkenndur bókari eða sambærileg menntun
• 3-5 ára reynsla að lágmarki af færslu bókhalds og uppgjörum
• Þekking og reynsla af Navision
• Þekking og reynsla af Oracle er kostur
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt góðum samskiptahæfileikum
• Greiningarhæfni og nákvæmni
• Góð excel kunnátta

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís. Laun greiðast samkvæmt viðeigandi kjarasamningi við fjármálaráðuneytið.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út,
sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.

Umsóknarfrestur er til og með 4. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.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 starfið.
Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
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SPENNANDI TÆKIFÆRI
LNS SAGA LEITAR AÐ NÝJUM OG KRÖFTUGUM
M STARFSMÖN
STARFSMÖNNUM
M TIL AÐ SLÁST Í HÓP
HÓPINN OG TAKA
ÞÁTT Í ÁFRAMHALDANDI VERKEFNUM OG UPPBYGGINGU
PPBYGGINGU FYRIRTÆKISINS
TÆK
Á ÍSLANDI.
LANDI
UMSJÓNARMAÐUR GÆÐA- OG ÖRYGGISMÁLA

Umsjónarmaður gæða- og öryggismála starfar með vin
nnustöðum
fyrirtækisins í Noregi að uppsetningu og samræmingu gæða- og
öryggisáætlana í samræmi við kröfur fyrirtækisins og hvers verke
kefnis.
Æskilegt er að viðkomandi hafi góða tölvukunnáttu og reynslu aff
verklegum framkvæmdum þar sem unnið er í stórum verkefnum eins
og vegagerð, hafnarmannvirkjagerð og jarðgangnagerð.

UMSJÓN MEÐ TÖLVUKERFUM OG HEIMASÍÐU

Starfsmaður hefur aðsetur á Íslandi en ferðast á milli vinnustaða
erlendis þegar þörf er á.

LNS Saga leitar
itar að öflugum og úrræðagóðum sérfræðingi í tölvumálum til að sjá
já um
tölvumál fyrirtækisins
rtæk
á Íslandi. Um er að ræða starf sem felur í sér uppsetning
gu og
umsjón upplýsingatæknikerfa
singa
auk notendaþjónustu. Uppsetningin verður unn
nnin
í samstarfi við móður
móðurfélag LNS Saga í Noregi. Góð ensku kunnátta og einhve
er
kunnátta í norsku, dönsku
döns eða sænsku er nauðsynleg. Umsókn um starfið
ð þarf að
skila á einhverju af framangreindum
amangr
tungumálum.
Auk umsjónar með kerfum
um þá mun starfsmaður
sta
sjá um uppsetningu og utanum
utanumhald
á heimasíðu fyrirtækisins.

BYGGINGARVERKFRÆÐINGAR OG BYGGINGARTÆKNIFRÆÐIN
INGAR

VE
VERKSTÆÐISMAÐUR

Vegna aukinna verkefna þá leitum við að byggingarverkfræðingum
m og
byggingartæknifræðingum til starfa. Um er að ræða störf í Noregi og
gá
Íslandi sem tengjast nýjum og núverandi verkefnum fyrirtækisins. Störfi
örfin
eru fjölbreytt og krefjandi og þar sem reynir á flesta þætti sem koma
upp í tengslum við stór verkefni s.s. samninga- og tilboðsgerð, gerð
verkáætlana og verkefnastjórnun á staðnum.

Reynsla af rekstri tölvukerfa og notendaþjónustu er nauðsynleg.
eg.
LNS Saga
Sa vantar vanan viðgerðarmann til
il starfa á verkstæði fyrir
fyrirtækisins í Noregi.
Viðkoman
mandi aðili þarf að starfa sjálfstætt og stýra verkefnum og rekstri verkstæðis.
Reynsla af viðgerðum
viðg
á vinnuvélum er nauðsynleg.
auðsynleg Æskilegt er að viðkomandi
nd hafi
kunnáttu í ensku
ku eða
eð einhverju norðurlandatungumáli.
Unnið
ið er samkvæmt vaktakerfi þar
þ sem gert er ráð fyrir ferðum til og frá Íslandi í
vakt
ktafríum.

Upplýsingar um störfin veitir Sigríður Guðmundsdóttir á sigridur.gudmundsdottir@lns.is eða í síma 511 7040.
Áhugasamir sendi umsókn merkta tilteknu starfi ásamt ferilskrá á umsokn@lns.is til og með 20. júlí.
Umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað þegar ráðningu er lokið.
ð

LNS Saga er ungt og framsækið íslenskt verktakafyrirtæki, dótturfélag norska verktakafyrirtækisins Leonhard Nilsen & Sønner AS. Helstu verkefni
LNS Saga eru í Noregi og snúa m.a. að jarðgangnagerð, eftirvinnu gangnagerðar, gerð hafnarmannvirkja auk vinnu við virkjanir og vegagerð.
Starfsmenn LNS Saga
g eru um 170 talsins. Þeir eru með fjölbreyttan bakgrunn og menntun og staðsettir í verkefnum víðsvegar um Noreg og á
skrifstofu fyrirtækisins á Íslandi.
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COMMA
OPNAR Á ÍSLANDI
Við erum að leita að hressu, glaðværu og jákvæðu starfsfólki með mikla
þjónustulund til starfa í verslun okkar sem mun opna í Smáralind í september.

comma er ein stærsta alþjóðlega kvenfataverslun Evrópu sem býður upp

Ef þessir eiginleikar eiga við þig erum við með í boði bæði fullt starf og hlutastörf.

bjóða upp á hágæða vörur á hagkvæmu verði.

á fallegan gæða fatnað og fylgihluti fyrir konur á öllum aldri. comma er með
yﬁr 100 verslanir og 2.200 í 25 löndum. Eitt af aðalsmerkjum comma er að

Reynsla af afgreiðslustörfum er kostur og brosmildi er æskilegt.
Ef þú telur þig eiga samleið með okkur þætti okkur vænt um að heyra frá þér með því að fá

Comma Iceland

senda ferilskrá með mynd á umsoknir@tiskan.is. Umsóknarfrestur er til og með 27.júlí 2014.

)RUVWMyUL+HLOEULJèLVVWRIQXQDU
1RUèXUODQGV

)RUVWMyUL+HLOEULJèLVVWRIQXQDU
6XèXUODQGV

9HOIHUèDUUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
HPE WWL IRUVWMyUD +HLOEULJèLVVWRIQXQDU 1RUèXUODQGV
+61 +HLOEULJèLVUièKHUUDVNLSDUtVW|èXQDWLOILPP
iUDIUiRNWyEHU

9HOIHUèDUUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
HPE WWL IRUVWMyUD +HLOEULJèLVVWRIQXQDU 6XèXUODQGV
+6X  +HLOEULJèLVUièKHUUD VNLSDU t VW|èXQD WLO ILPP
iUDIUiRNWyEHU

+HLOEULJèLVVWRIQXQ 1RUèXUODQGV VWDUIDU VDPNY PW
O|JXPXPKHLOEULJèLVìMyQXVWXQUPHèVtèDUL
EUH\WLQJXP6WDUIVVY èLVWRIQXQDULQQDUQ UIUi%O|QGX
yVLWLOëyUVKDIQDURJVLQQLUìHLPYHUNHIQXPVHPièXU
YRUX i KHUèXP KHLOEULJèLVVWRIQDQDQQD i %O|QGXyVL
6DXèiUNUyNL)MDOODE\JJè+HLOEULJèLVVWRIQXQëLQJH\
LQJDRJKHLOVXJ VOXVW|èYDQQDi'DOYtNRJ$NXUH\UL
ëi DQQDVW VWRIQXQLQ VWDUIVQiP t KHLOEULJèLVJUHLQXP
RJVWDUIDUtWHQJVOXPYLèKiVNyODiVYLèLIU èVOXPiOD
KHLOEULJèLVVWpWWD RJ UDQQVyNQD t KHLOEULJèLVYtVLQGXP
+HLOEULJèLVVWRIQXQ1RUèXUODQGVHUPHèIM|OPHQQXVWX
YLQQXVW|èXPi1RUèXUODQGLìDUVHPVWDUIDDèMDIQDèL
XP  PDQQV t XP  iUVVW|UIXP iUVYHOWD HU XP
PLOOMDUèDUNUyQD

+HLOEULJèLVVWRIQXQ 6XèXUODQGV VWDUIDU VDPNY PW
O|JXPXPKHLOEULJèLVìMyQXVWXQUPHèVtèDUL
EUH\WLQJXP6WDUIVVY èLVWRIQXQDULQQDUQ UIUiëRU
OiNVK|IQ WLO 9HVWPDQQDH\MD RJ +RUQDIMDUèDU +HLO
EULJèLVVWRIQXQ 6XèDXVWXUODQGV i +RUQDILUèL HU UHNLQ
DI VYHLWDUIpODJLQX VDPNY PW VpUVW|NXP VDPQLQJL
6WRIQXQLQ DQQDVW VWDUIVQiP t KHLOEULJèLVJUHLQXP RJ
VWDUIDU t  WHQJVOXP YLè KiVNyOD i VYLèL IU èVOXPiOD
KHLOEULJèLVVWpWWD RJ UDQQVyNQD t KHLOEULJèLVYtVLQGXP
+HLOEULJèLVVWRIQXQ 6XèXUODQGV HU PHè IM|OPHQQXVWX
YLQQXVW|èXP i 6XèXUODQGL ìDU VHP VWDUID Dè MDIQDèL
XP  PDQQV t XP  iUVVW|UIXP iUVYHOWD HU XP
PLOOMDUèDUNUyQD

)RUVWMyUL EHU iE\UJè i Dè +61 VWDUIL t VDPU PL YLè
O|JVWMyUQYDOGVI\ULUP OLRJHULQGLVEUpIVHPUièKHUUD
VHWXUKRQXP)RUVWMyULEHUiE\UJèiVWDUIVHPLRJìMyQ
XVWX VWRIQXQDULQQDU Dè UHNVWUDU~WJM|OG RJ UHNVWUDU
DINRPDVptVDPU PLYLèIMiUO|JRJDèIMiUPXQLUVpX
QêWWLUiiUDQJXUVUtNDQKiWW
)RUVWMyUL VNDO KDID KiVNyODPHQQWXQ RJ UH\QVOX DI
UHNVWUL RJ VWMyUQXQ VHP QêWLVW KRQXP t VWDUIL +DQQ
VNDO HLQQLJ KDID ìHNNLQJX RJ UH\QVOX i VYLèL KHLO
EULJèLVìMyQXVWX*HUèHUNUDIDXPK IQLtPDQQOHJXP
VDPVNLSWXPiVDPWOHLèWRJDK ILOHLNXP
+ IQL XPV NMHQGD YHUèXU PHWLQ DI QHIQG VNY
PJUJUODJDQUXPKHLOEULJèLVìMyQXVWX
8P ODXQDNM|U IRUVWMyUD IHU VDPNY PW iNY|UèXQ
NMDUDUièVVEUO|JQUXPNMDUDUiè
5ièXQH\WLèKYHWXUNRQXUMDIQWVHPNDUODWLODèV NMD
XPHPE WWLè
1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VWDUILè YHLWLU 6YHLQQ 0DJQ
~VVRQ VNULIVWRIXVWMyUL VYHLQQPDJQXVVRQ#YHOLV
8PVyNQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIV
IHULOVNXOXEHUDVWYHOIHUèDUUièXQH\WLQX+DIQDUK~VLQX
YLè 7U\JJYDJ|WX  5H\NMDYtN HèD i QHWIDQJLè
SRVWXU#YHOLVHLJLVtèDUHQM~OtQN
gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ
XPVNLSXQtHPE WWLèKHIXUYHULèWHNLQ
9HOIHUèDUUièXQH\WLQXM~Ot

)RUVWMyUL+HLOEULJèLVVWRIQXQDU
9HVWIMDUèD
9HOIHUèDUUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
HPE WWL IRUVWMyUD +HLOEULJèLVVWRIQXQDU 9HVWIMDUèD
+69 +HLOEULJèLVUièKHUUDVNLSDUtVW|èXQDWLOILPP
iUDIUiRNWyEHU
+HLOEULJèLVVWRIQXQ 9HVWIMDUèD VWDUIDU VDPNY PW
O|JXPXPKHLOEULJèLVìMyQXVWXQUPHèVtèDUL
EUH\WLQJXP 6WDUIVVY èL VWRIQXQDULQQDU |QQXèXVW
ièXUKHLOEULJèLVVWRIQDQLUQDUiËVDILUèLRJ3DWUHNVILUèL
ëi DQQDVW VWRIQXQLQ VWDUIVQiP t KHLOEULJèLVJUHLQXP
RJVWDUIDUtWHQJVOXPYLèKiVNyODiVYLèLIU èVOXPiOD
KHLOEULJèLVVWpWWD RJ UDQQVyNQD t KHLOEULJèLVYtVLQGXP
+HLOEULJèLVVWRIQXQ 9HVWIMDUèD HU PHè IM|OPHQQXVWX
YLQQXVW|èXPi9HVWIM|UèXPìDUVHPVWDUIDDèMDIQDèL
XPPDQQVtXPiUVVW|UIXPiUVYHOWDHUXP
PLOOMDUèDUNUyQD

)RUVWMyULEHUiE\UJèiDè+6XVWDUILtVDPU PLYLèO|J
VWMyUQYDOGVI\ULUP OLRJHULQGLVEUpIVHPUièKHUUDVHWXU
KRQXP )RUVWMyUL EHU iE\UJè i VWDUIVHPL RJ ìMyQXVWX
VWRIQXQDULQQDU Dè UHNVWUDU~WJM|OG RJ UHNVWUDUDINRPD
VptVDPU PLYLèIMiUO|JRJDèIMiUPXQLUVpXQêWWLUi
iUDQJXUVUtNDQKiWW

)RUVWMyUL EHU iE\UJè i Dè +69 VWDUIL t VDPU PL YLè
O|JVWMyUQYDOGVI\ULUP OLRJHULQGLVEUpIVHPUièKHUUD
VHWXUKRQXP)RUVWMyULEHUiE\UJèiVWDUIVHPLRJìMyQ
XVWX VWRIQXQDULQQDU Dè UHNVWUDU~WJM|OG RJ UHNVWUDU
DINRPDVptVDPU PLYLèIMiUO|JRJDèIMiUPXQLUVpX
QêWWLUiiUDQJXUVUtNDQKiWW

)RUVWMyUL VNDO KDID KiVNyODPHQQWXQ RJ UH\QVOX DI
UHNVWUL RJ VWMyUQXQ VHP QêWLVW KRQXP t VWDUIL +DQQ
VNDO HLQQLJ KDID ìHNNLQJX RJ UH\QVOX i VYLèL KHLO
EULJèLVìMyQXVWX*HUèHUNUDIDXPK IQLtPDQQOHJXP
VDPVNLSWXPiVDPWOHLèWRJDK ILOHLNXP

)RUVWMyUL VNDO KDID KiVNyODPHQQWXQ RJ UH\QVOX DI
UHNVWUL RJ VWMyUQXQ VHP QêWLVW KRQXP t VWDUIL +DQQ
VNDO HLQQLJ KDID ìHNNLQJX RJ UH\QVOX i VYLèL KHLO
EULJèLVìMyQXVWX*HUèHUNUDIDXPK IQLtPDQQOHJXP
VDPVNLSWXPiVDPWOHLèWRJDK ILOHLNXP

+ IQL XPV NMHQGD YHUèXU PHWLQ DI QHIQG VNY
PJUJUODJDQUXPKHLOEULJèLVìMyQXVWX
8P ODXQDNM|U IRUVWMyUD IHU VDPNY PW iNY|UèXQ
NMDUDUièVVEUO|JQUXPNMDUDUiè

+ IQL XPV NMHQGD YHUèXU PHWLQ DI QHIQG VNY
PJUJUODJDQUXPKHLOEULJèLVìMyQXVWX
8P ODXQDNM|U IRUVWMyUD IHU VDPNY PW iNY|UèXQ
NMDUDUièVVEUO|JQUXPNMDUDUiè

5ièXQH\WLèKYHWXUNRQXUMDIQWVHPNDUODWLODèV NMD
XPHPE WWLè

5ièXQH\WLèKYHWXUNRQXUMDIQWVHPNDUODWLODèV NMD
XPHPE WWLè

1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VWDUILè YHLWLU 6YHLQQ 0DJQ
~VVRQ VNULIVWRIXVWMyUL VYHLQQPDJQXVVRQ#YHOLV
8PVyNQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIV
IHULOVNXOXEHUDVWYHOIHUèDUUièXQH\WLQX+DIQDUK~VLQX
YLè 7U\JJYDJ|WX  5H\NMDYtN HèD i QHWIDQJLè
SRVWXU#YHOLVHLJLVtèDUHQM~OtQN

1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VWDUILè YHLWLU 6YHLQQ 0DJQ
~VVRQ VNULIVWRIXVWMyUL VYHLQQPDJQXVVRQ#YHOLV
8PVyNQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIV
IHULOVNXOXEHUDVWYHOIHUèDUUièXQH\WLQX+DIQDUK~VLQX
YLè 7U\JJYDJ|WX  5H\NMDYtN HèD i QHWIDQJLè
SRVWXU#YHOLVHLJLVtèDUHQM~OtQN

gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ
XPVNLSXQtHPE WWLèKHIXUYHULèWHNLQ

gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ
XPVNLSXQtHPE WWLèKHIXUYHULèWHNLQ

9HOIHUèDUUièXQH\WLQXM~Ot

9HOIHUèDUUièXQH\WLQXM~Ot
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Café Mezzo leitar að skemmtilegum og duglegum einstaklingi
í fullt starf frá og með 1. ágúst, eða fyrr eftir samkomulagi.

Staða sundþjálfara hjá Sunddeild Aftureldingar er laus til
umsóknar. Óskað er eftir því að þjálfari geti tekið til starfa
um miðjan ágúst n.k.

Reynsla af kafﬁhúsi er æskileg. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á
mezzo@mezzo.is merkt „Mezzo fullt starf” fyrir lok dags 17. júlí nk.

Leikskólinn Krummakot í Eyjafjarðarsveit
óskar eftir að ráða til sín starfsfólk í
eftirfarandi stöður:

Starfssvið:

• Stöður leikskólakennara, bæði fullt starf og hlutastarf.
• Blönduð störf, 100% starf.

Café Mezzo er 2 ára gamalt fjölskyldurekið kafﬁhús staðsett á 2. hæð
í Iðuhúsinu í Lækjargötu. Lögð er áhersla á afbragðs þjónustu og gæði.

Bifvélavirki
óskast
Óskum eftir að ráða bifvélavirkja með réttindi eða sambærilega menntun og staðgóða almenna þekkingu á rafkerfum.
Upplýsingar í síma 420 6610 og 842 6615

REYKJANESBÆ

- Þjálfun á Höfrungum 6-7 ára
- Þjálfun á Bronshóp
8-9 ára

tvisvar í viku
þrisvar í viku

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sundþjalfun og
menntun á sviði íþróttafræða er kostur. Viðkomandi þarf að eiga
auðvelt með samskipti við börn og unglinga og vera þeim góð
fyrirmynd.
Einnig er laus til umsóknar þjálfun á Görpum 25+ ára (þarf ekki að
vera sami aðilinn).
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf berast á
netfangið sund@afturelding.is fyrir 30.júlí. Einnig ef veita þarf
nánari upplýsingar.

Ef ekki fást leikskólakennarar í auglýstar leikskólakennarastöður verður ráðið fólk með aðra menntun
sem nýtist í starﬁ.
Nánari upplýsingar má sjá á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar
esveit@esveit.is
Upplýsingar veitir Hugrún Sigmundsdóttir skólastjórnandi
í síma 892-7461, netfang hugruns@krummi.is
Umsóknarfrestur er til 31. júlí n.k.

Æco þjónusta ehf
Njarðarbraut 17
Njarðvík
Steinborg ehf óskar eftir að ráða tvo starfsmenn til starfa. Annars vegar reyndan steinsmið með áhuga og getu til að leysa flókin og skemmtileg sérsmíðaverkefni. Og hins vegar
starfsmann til almennrar smíðavinnu í steinsmiðju ásamt vinnu á lager og við útkeyrslu.
Hjá Steinborg starfar góður og samheldinn hópur. Í boði eru sanngjörn laun og góður
vinnutími. Hreint sakavottorð, reykleysi og reglusemi eru skilyrði.

Bakari (konditor)
Brauðgerð Kr. Jónssonar & co á
Akureyri óskar eftir að ráða bakara
(konditor) til framtíðarstarfa.
Leitað er eftir samviskusömum og
röskum aðila með reynslu.
Vinnutími er afar hagstæður.
Brauðgerðin leitar einnig eftir
bakaranema á samning.

Starfsmaður í steinsmiðju:

Steinsmiður:

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Iðnmenntun kostur en ekki skilyrði
Samviskusemi, nákvæmni og vandvirkni
Þjónustulund, sveigjanleiki og jákvæðni
Lyftarapróf,f ADR réttindi og meirapróf
er kostur
Bílpróf skilyrði

Góð þekking og reynsla af steinsmíði
Hæfni til að leysa flókin sérsmíðaverkefni
Samviskusemi, nákvæmni og vandvirkni
Þjónustulund, sveigjanleiki og jákvæðni

Linnetsstígur 1 | 220 Hafnarfjörðu
ur | talent@talent.is | Sími 552-1600

Umsjón með starfinu hefur
Lind Einarsdóttir hjá Talent
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
m
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is
is

Nánari upplýsingar veita
Birgir í síma 864 5901 og
Kjartan í síma 864 5902

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

· Stundakennari í íþróttum í Hörðuvallaskóla
· Skólaliði í Salaskóla
· Leikskólastjóri í Grænatún
· Leikskólakennari í leikskólann Dal
· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór
· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór
· Deildarstjóri í leikskólann Urðarhól
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

18 00

Á næstunni verður hægt að hringja í 1800 í
stað 118 til að fá upplýsingar um símanúmer
og allt hitt á betra verði og við hjá 1800
erum að leita að besta samstarfsfólkinu.
Við leitum af fólki sem getur byrjað ﬂjótlega
og er tilbúið að vinna með okkur og vaxa.

Sendið fyrirspurnir á hallo@1800.is

Hérna... ég er í smá bobba.
Ekki getur þú reddað mér
númerinu hjá blómabúðinni
þarna í Hamraborg?
Nú hringir þú í 1800 í stað 118
#spurðu1800

Kópavogsbær
kopavogur.is

Blómabúðin 18 Rauðar rósir er með símann 554 4818
og er opin alla virka daga til kl 19.

@atjannullnull
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Íþróttakennari óskast á Vopnafjörð

PÍPULAGNINGAMENN
Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum
byggingariðnaðar hvort sem um er að
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði,
opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og jarðgangagerð og
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis
og erlendis.
Við leggjum mikla áherslu á að ráða
til okkar kraftmikla og framsækna
einstaklinga, með góða hæfni í
mannlegum samskiptum.
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu
og erum stolt af starfsandanum og
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.
ÍAV er eina verktakafyrirtækið á
Íslandi sem hefur bæði ISO 9001
gæðavottun og OSHAS 18001
öryggisvottun.

Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir íþróttakennara fyrir næsta skólaár.
Skólinn leggur áherslu á íþróttakennslu með fleiri íþróttatímum en
ætlast er til og er heilsueflandi skóli.

ÍAV óskar eftir að ráða öfluga pípulagningamenn
til starfa. Verkefnin sem unnið er að eru á
höfuðborgarsvæðinu og á suðurnesjum.

Þá vantar umsjónarmann með félagsstarfi unglinga og kennara
í almenna kennslu.
Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,
adalbjorn@vopnaskoli.is

Í boði er:
s Góð verkefnastaða
s Góð laun fyrir rétta aðila
s Góður aðbúnaður og starfsandi
Nánari upplýsingar veitir Snæbjörn R. Rafnsson,
verkefnastjóri pípulagna í síma 660-6201.

TÍMABUNDIÐ STARF

Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heimsíðu ÍAV,
www.iav.is

Við breytum vilja í verk

ISO
9001

Starfssvið: Mót taka, meðhöndlun og flokkun á hráefni
Starfstímabil: Lok júlí til loka september,
nánar kveðið á um í samkomulagi milli aðila.
Hæfniskröfur: Samskiptahæfileikar, Sjálfstæð vinnubrögð,
sveigjanleiki og reglusemi. Umsækjandi þarf að hafa
náð 18 ára aldri.
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á arnthor@isteka.com

OHSAS
18001

Quality
Management

Occupational
Health and Safety
Management

FM 512106

OHS 606809

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

Spennandi vinna í boði.
Ég er 44 ára kona og óska eftir barngóðu aðstoðarfólki
um helgar og á virkum dögum í vaktavinnu fyrir haustið
2014. Er gift og móðir 2 ára drengs. Mér ﬁnnst gaman að
lesa bækur, ferðast, þjálfa hundinn okkar og er laganemi í
Háskóla Reykjavíkur. Liﬁ líﬁnu lifandi.
Starﬁð felur í sér aðstoð við athafnir daglegs lífs og heimilishald. Unnið er eftir hugmyndafræði um notendastýrða
persónulega aðstoð.
Hæfniskröfur:
Góð almenn menntun og íslenskukunnátta. Sveigjanleiki
og hæfni í mannlegum samskiptum. Frumkvæði, jákvæðni,
stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð. Hreint sakavottorð
skilyrði. Bílpróf.

Akademískur sérfræðingur

Umsóknarfrestur er til 24 júlí.
Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti
til Ásdísar Jennu: AsdisJenna@npa.is

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands auglýsir
laust til umsóknar starf akademísks sérfræðings við
stofnunina á starfsstöð hennar á Egilsstöðum.

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands hyggst koma á fót
rannsóknarverkefni til tveggja ára undir yfirskriftinni Maður og
náttúra frá og með haustinu 2014, í samvinnu við sveitarfélagið
Fljótsdalshérað.
Umsóknarfrestur er
til 18. ágúst nk.
Nánari upplýsingar um
starfið má finna á
www.hi.is/laus_storf

Umsækjendum er skylt að leggja fram ítarlega rannsóknaráætlun
um hvernig þeir hyggjast nálgast rannsóknarverkefnið, en það má
nálgast út frá greinum félagsvísinda,, heilbrigðisvísinda, hugvísinda,
menntavísinda og/eða verkfræði- og náttúruvísinda.

KRAFTUR – stuðningsfélag fyrir ungt
fólk sem greinst hefur með krabbamein
og aðstandendur
Kraftur
f leitar aðð sálfræðingi,
f ð
í 30%
% starfshlutfall,
f
f
til að hafa umsjón
j með Stuðningsneti
g
félagsins
g
ásamt
því að veita sálfræðiþjónustu fyrir félagsmenn. Í gegnum
Stuðningsnetið eru sjálfboðaliðar þjálfaðir til að gerast
stuðningsfulltrúar sem veita jafningjastuðning til annarra
í svipuðum sporum.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi. Frumkvæði og
sjálfstæði í vinnubrögðum, lipurð í mannlegum samskiptum, gott
vald á ensku og íslensku er nauðsyn. Reynsla af alþjóðasamstarfi er
æskileg sem og reynsla af því að byggja upp samstarf ólíkra aðila.
Auk sjálfstæðra akademískra rannsókna þarf starfsmaðurinn að
geta tekið að sér að leiðbeina háskólanemum í framhaldsnámi.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Sæunn Stefánsdóttir,
forstöðumaður Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands
í síma 525 4041, saeunnst@hi.is.

www.hi
hi.is
is

PIPAR \ TBWA • SÍA • 141927

Sérfræðingurinn verður starfsmaður Háskóla Íslands en hefur
starfsaðstöðu á Egilsstöðum í Austurbrú og gegnir starfi sínu þaðan.
Búseta á svæðinu er skilyrði. Um fullt starf er að ræða og verður
ráðið í starfið til tveggja ára með möguleika á framlengingu.

Helstu hlutverk umsjónarmanns stuðningsnetsins
eru að:
• Me
Meta
ta uums
msæk
ækje
jend
ndur
ur í hlu
hlutv
tver
erkk st
stuð
uðni
ning
ngsf
sful
ulltrúa
• Halda námskeið fyrir stuðningsfulltrúa
• Finna viðeigandi stuðningsfulltrúa fyrir beiðnir
sem berast
• Veita stuðningsfulltrúum handl
dleið
iðsllu
• Skipleggja endurmenntun
• Kynning á stuðningsnetinu
• Sa
Sams
msta
tarf
rf vvið
ið sstjtjór
órnn og ffra
ramk
mkvæ
væmd
mdar
arst
stjó
jóra
ra ffél
é ag
agsins
Við leitum að sálfræðingi með
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinn
i ubbröögðum
ð
• Getu til að koma fram á opinberum vettvangi
• Góða samstarfshæﬁleika
• Rí
Ríkka þjó
þjónusttulund
l d
Umsóknir með ferilskrá sendist á formadur@kraftur.orgg
titill og m
með
eð 5. áágú
gúst
st.. Ná
Nána
nari
ri upp
upplý
lýsi
sing
ngar
ar um starﬁð veitir
Halldóra Víðisdóttir formaður Krafts í síma 848-2636 eða
formadur@kraftur.orgg

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 12. júlí 2014

5

Öryggisstjóri
Vilt þú taka þátt í sókn Nýherja?

Starfssvið:

Við leitum að einstaklingi með:

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Stefnumótun og ráðgjöf við uppbyggingu, þróun og viðhald
almennra öryggismála hjá Nýherjasamstæðunni
Viðhald og eftirfylgni með ISO 27001 vottun Nýherja og
samstarf við vottunaraðila
Stefnumótun og ákvarðanir sem tengjast upplýsingatæknikerfum samstæðunnar
Umsjón með starfsmannafræðslu um upplýsingaöryggi,
forvarnir og viðbrögð

Reynslu og/eða menntun í stjórnun öryggismála
Reynslu og/eða menntun á sviði upplýsingatækni
Þekkingu á ISO 27001
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, drifkraft og vilja til verka

Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí 2014. Sótt er um starﬁð á vef Nýherja, nyherji.is/atvinna. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál og þeim svarað. Nánari upplýsingar veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur starfsmannaþjónustu, elva.tryggvadottir@nyherji.is

Hjá Nýherja starfar samheldinn hópur að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við leggjum áherslu á sterka liðsheild, uppbyggingu þekkingar og framsýna
þjónustu til að mæta þörfum viðskiptavina. Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 450 starfsmenn á Íslandi og í Svíþjóð.
Kynntu þér ﬂeiri áhugaverð störf laus til umsóknar inni á vefnum okkar, nyherji.is/atvinna

Spennandi störf við Háskólann á Bifröst
Háskólinn á Bifröst er leiðandi í nýjum kennsluháttum og leggur áherslu á að mennta samfélagslega ábyrga
stjórnendur og starfsmenn. Starf skólans mótast af þremur grunngildum: samvinnu, frumkvæði og ábyrgð.

Framkvæmdastjóri kennslu og þjónustu

Helstu verkefni

•

Stjórn kennslu- og þjónustusviðs og þátttaka í nefndastarﬁ skólans

•

Námsráðgjöf, aðstoð við nemendur við skipulagningu náms

•

Gerð námsskráa, námskeiðslýsinga og kennsluáætlana í samstarﬁ

•

Aðstoða nemendur við að leita lausna í málum þeirra

við starfsmenn

•

Gæta að jafnræði meðal nemenda

•

Verkefni tengd kennslu, innritunum og brautskráningu,

Menntunar- og hæfniskröfur

sem og umsjón með tölfræðilegum upplýsingum um nemendur

•

Háskólapróf sem nýtist í starﬁ

•

Umsjón með framkvæmd kennslumats og úrvinnsla þess

•

Reynsla af náms- eða starfsráðgjöf er æskileg

•

Samskipti við ráðuneyti, nemendur og kennara

•

Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

•

Góð íslensku- og enskukunnátta

Menntunar- og hæfniskröfur
•

Háskólapróf sem nýtist í starﬁ

•

Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni

•

Reynsla af störfum í háskólaumhverﬁ æskileg,

•

Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

•

Góð tölvukunnátta

•

Góð íslensku- og enskukunnátta

ekki síst á sviði kennslumála

Æskilegast er að umsækjendur búi á Bifröst eða í nágrenni. Nánari upplýsingar veitir
Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir í síma 894 1076 eða með tölvupósti til gudrunbjorg@bifrost.is.
Umsóknir skulu sendar á rektor@bifrost.is. Umsóknafrestur er til 1. ágúst nk.

www.bifrost.is

Námsráðgjaﬁ

Helstu verkefni

ENNEMM / SÍA / NM63598

Öryggisstjóri ber ábyrgð á þróun, rekstri og viðhaldi öryggisstjórnunarkerﬁs Nýherja og leiðir öryggisráð fyrirtækisins.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi með þekkingu á öryggisumhverﬁ í upplýsingatækni.
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EFLA verkfræðistofa
óskar eftir starfsmanni
á iðnaðarsvið
Óskað er eftir verk- eða tæknifræðingi með reynslu af
stýrikerfum (PLC og SCADA). Viðkomandi þarf að
geta fylgt eftir kerfum á verkstað bæði á Íslandi og
erlendis, aðallega Noregi. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi í framtíðarstarf, sem hefur áhuga á
að vinna í fjölbreyttu umhverfi.
EFLA er alhliða verkfræði- og
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir
vandaða þjónustu á öllum helstu
sviðum verkfræði og tækni. Við
lítum á öll verkefni sem tækifæri
til þess að stuðla að framförum
og efla samfélagið.
EFLA býður upp á afbragðs
starfsumhverfi, áhugaverðan
starfsvettvang í alþjóðlegu
umhverfi og sterka liðsheild yfir
240 samhentra starfsmanna.

Kranamaður óskast
Eykt ehf óskar eftir vönum kranamanni til starfa sem fyrst
vegna verkefna fyrirtækisins.
Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar, www.eykt.is
undir „Atvinna“ eða með tölvupósti eykt@eykt.is.
Nánari upplýsingar veitir Páll Daníel Sigurðsson
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma 822-4422
Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Hæfniskröfur:
• Verk- eða tæknifræði menntun er nauðsynleg
• Haldgóð reynsla og þekking á hönnun og forritun iðnstýrikerfa
• Reynsla í einhverjum af eftirfarandi hugbúnaði; Siemens, Rockwell,
Schneider Electric, ABB, Wonderware eða Lab View.

Sjúkraþjálfari
j

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast í
gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 25. júlí
næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem
trúnaðarmál.

óskast

Nánari upplýsingar veitir Brynjar Bragason, sviðsstjóri Iðnaðarsviðs,
brynjar.bragason@efla.is.

Heilsuborg leitar að áhugasömum og framsæknum
sjúkraþjálfara sem vill taka þátt í uppbyggingu og þróun á
nýjum meðferðarúrræðum. Um er að ræða verktakavinnu þar
sem áhersla er lögð á æfingamiðaða meðferð.
Reynsla í hópþjálfun kostur.
Nánari upplýsingar veitir Óskar Jón Helgason forstöðumaður
heilbrigðisþjónustu í síma 897-9271.

HÖFÐABAKKI 9 • 110 REYK JAVÍK • 412 6000 • www.efla.is • ÍSLAND • DUBAI • FRAKKLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • PÓLLAND • RÚSSLAND • T YRKLAND

Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst.
Umsóknir sendist á netfangið oskar@heilsuborg.is

'Z/Es1<hZZ

Grindavíkurbær óskar eftir
starfsmanni í þjónustumiðstöð
Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstakling
sem hefur áhuga á fjölbreyttum verkefnum. Karlar
sem konur eru hvött til að sækja um starﬁð. Um
framtíðarstarf er að ræða.

starf hjá eimskip á akureyri
Hjá Eimskip á Norðurlandi starfar öﬂugur hópur fólks sem hefur gildi Eimskips, árangur, samstarf og traust að
leiðarljósi í störfum sínum. Nú leitum við að nýjum liðsmanni á Akureyri.
Vöruhúsaþjónusta — framtíðarstarf
Helstu verkefni eru vörumóttaka og vöruafgreiðsla. Almennt gildir að fastur vinnutími er frá kl. 08:00–16:00 alla
virka daga en viðkomandi aðili þarf að hafa sveigjanleika til að geta unnið lengur ef þörf er á. Æskilegt er að
umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Menntunar- og hæfniskröfur
PIPAR\TBWA – SÍA

• Lyftararéttindi (J)
• Góð tölvukunnátta
• Þjónustulund og jákvæðni
• Góð íslenskukunnátta
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Einar Eyland, svæðisstjóri Eimskips á Norðurlandi í síma 525 7821.
Umsjón með ráðningunni hefur Erla María Árnadóttir í síma 525 7131, era@eimskip.is.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is, til og með 25. júlí. Öllum umsóknum
verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

Verksvið og ábyrgð
• Starfsmaður er umsjónarmaður grænnaog opinna svæða
• Yﬁrmaður vinnuskóla
• Áætlunargerð og skipulagning
• Viðhald með götugögnum
• Umsjón með efnislosun og sorphirðu í bæjarlandinu
auk ýmissar þjónustu við bæjarbúa vegna þessara
verkefna
• Bakvaktir skv. bakvaktarkerﬁ
Þjónustumiðstöðvar.
• Öll tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a.
aﬂeysingar á þjónustubifreið, snjómokstur oﬂ.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Starfsreynsla æskileg sem nýst getur í starﬁ
Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
Tölvukunnátta í outlook, word og excel.
Bílpróf, og vinnuvélaréttindi
Rík þjónustulund við íbúa bæjarins
Lipurð í mannlegum samskipum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst nk.
Senda skal umsókn og starfsferilskrá til Sigmar B. Árnason
byggingafulltrúa á bygg@grindavik.is ,
nánari uppl. í síma 420 110

www.eimskip.is

Grindavíkurbær
Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust
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Ernst & Young ehf. óskar eftir nemum
sem stefna á löggildingu í endurskoðun

Lausar stöður
við Sundstaði Hafnarfjarðar

Við leitum að fólki sem skráð er í meistaranám í
reikningshaldi og endurskoðun og stefnir að því að verða
löggiltir endurskoðendur.

• Tækjavörður við Sundhöll Hafnarfjarðar
• Karlkyns sundlaugarvörður við Suðurbæjarlaug

Störf á endurskoðunarskrifstofu byggja á gæðum og
faglegum vinnubrögðum. Nemar sem ráðast til okkar í
endurskoðun þurfa því að hafa frumkvæði og getu til að
starfa sjálfstætt, ásamt því að hafa ríka þjónustulund.

• Kvenkyns sundlaugarverðir við Ásvallalaug
og Sundhöll Hfj.
Um er að ræða 100% störf. Æskilegt er að viðkomandi
aðilar geti hafið störf um miðjan ágúst n.k.

Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi sveitarfélag.
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Hrafnkelsson, forstöðumaður sundstaða í Hafnarfirði; adalsteinnh@hafnarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til og með 25.júlí n.k.
Umsóknum skal skilað til Ásvallalaugar, Ásvöllum 2, 221
Hafnarfirði merkt „starfsumsókn“ eða á netfangið
adalsteinnh@hafnarfjordur.is

© 2014 Ernst & Young ehf. All Rights Reserved.

Viðkomandi starfsmenn fá viðeigandi fræðslu og þjálfun
og þurfa að standast laugarvarðarpróf.

Na`b=Qj]qfmeYcgeYladelknadcYj YjÕj
starfsmanna og bjóðum m.a nemum okkar upp á
hlutastarf meðan á námi stendur.
EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki
e]qÕj)/-&(((klYj^ke]ff)-(df\me&
Umsóknir ásamt einkunnum sendist til Hildar Pálsdóttur,
hildur.palsdottir@is.ey.com
Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí n.k.
www.ey.is

LUNGNALÆKNINGAR
Skrifstofustjóri / læknaritari
Laust er til umsóknar starf skrifstofustjóra/ læknaritara sérgreinar
í lungnalækningum. Starfshlutfall er 100%. Vinnutími er virka
daga frá kl. 08:00-16:00. Æskilegt að viðkomandi getið hafið
störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Umsjón með rekstri skrifstofu sérgreinarinnar
» Umsjón og frágangur sjúkraskráa og læknabréfa
» Upplýsingagjöf og samskipti við t.a.m. sjúklinga og
starfsmenn
» Ýmis verkefni fyrir yfirlækni og sérfræðilækna
sérgreinarinnar
» Aðstoð við skipulagningu kennslu og vísindastarfa á
vegum sérgreinarinnar
» Þátttaka og þróun í upplýsingatækni við ritun í rafræna
sjúkraskrá sviðsins
» Ýmis verkefni tengd klínískri skráningu og skjalastjórnun

Hæfnikröfur

» Löggiltur læknaritari með haldgóða reynslu af
læknaritarastörfum
» Mjög góð kunnátta í íslensku, ensku og einu
Norðurlandamáli
» Góð tölvukunnátta, skipulögð, sjálfstæð og nákvæm
vinnubrögð
» Góð samskiptahæfni

Matráður
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Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí 2014.
» Starfshlutfall er 100%, unnið er í dagvinnu.
» Upplýsingar veitir Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang thoring@landspitali.is, sími 543 9106.

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

Áhugasamir vinsamlegast sæki um á www.noatun.is
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Skipstjóri, vélstjóri, vinnslustjóri
Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi
auglýsir eftir Matráð

Þjónustustöð Mosfellsbæjar
auglýsir eftir
• Verkefnastjóra garðyrkju.
• Almennum starfsmanni.
• Verkstjóra veitna.
Umsóknarfrestur er til 15.ágúst 2014.
Upplýsingar um laus störf hjá Mosfellsbæ er hægt að sjá á
www.mos.is
Þjónustustöð Mosfellsbæjar sér um alla almenna þjónustu
við bæjarbúa á sviði tækni og umhverﬁsmála, svo sem
snjóruðning, viðhald og rekstur gatna, holræsa, veitna,
umferðarmannvirkja og opinna svæða, auk þess að aðstoða
garðyrkjudeild og vinnuskóla.

Starﬁð felur í sér yﬁrumsjón með starfsemi eldhúss og
eldamennsku fyrir íbúa Dvalarheimilisins og annara sem
kaupa mat á heimilinu. Auk þess er á veturnar eldaður
matur fyrir nemendur og starfsfólk Grunnskólans og hann
ﬂuttur í skólann.
Æskilegt er að umsækjendur haﬁ einhverja menntun í
matreiðslu og næringarfræði og góða reynslu af starﬁ í
mötuneyti.
Umsóknarfrestur er til 25. júlí, ráðið verður í starﬁð frá
og með 15. ágúst n.k.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu
Stykkishólmsbæjar – www. stykkisholmur.is og á skrifstofu Stykkishólmsbæjar. Umsóknir berist undirritaðri á
Dvalheimili aldraðra, Skólastíg 14, 340 Stykkishólmur eða á
netfangið hildigunnur@stykkisholmur.is.

Vinnsluskipið Ísbjörn sem er við Grænland óskar eftir
skipstjóra ( A.6 2. stig ), aﬂeysingayﬁrvélstjóra ( VS-1)
Æskilegt er að viðkomandi hafa a.m.k. lágmarks tungumálaþekkingu í dönsku. Vantar einnig vinnslustjóra fyrir
grálúðu, dönsku kunnátta nauðsynleg
Uppl. Elli í s. 899 0910

100% starf í veitingasal
- Nýbýlavegur Okkur vantar duglega og drífandi starfsmenn á Nýbýlavegi, til að
vinna í veitingasal - í fullu starfi á vöktum.
Leitum að metnaðargjörnu og drífandi fólki með mikla þjónustulund. Eingöngu er leitað að fólki í fullt starf. Umsækjandi þarf að
vera eldri en 18 ára.
Sendu okkur umsókn á tokyo@tokyo.is og láttu fylgja ferilskrá og
mynd. Nánari upplýsingar um Tokyo sushi eru á tokyo.is

Allar nánari upplýsingar á staðnum eða í síma: 4338165
alla virka daga.
Hildigunnur Jóhannesdóttir
Forstöðumaður Dvalarheimilis aldraðra

HJÚKRUNARHEIMILI

Heilsugæslulæknar við
Heilsugæsluna Grafarvogi

Aðstoðardeildarstjóri
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra 5.hæðar frá
1.september 2014 eða eftir samkomulagi.
Hæfniskröfur :
Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyﬁ.
Reynsla í stjórnun æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. ágúst n.k.
Skjól er hjúkrunarheimili aldraðra þar sem hjúkrun
er veitt í hlýlegu umhverﬁ.
Upplýsingar veitir:
Guðný H. Guðmundsdóttir
Framkvæmdarstjóri hjúkrunar
Sími 522 5600, netfang gudny@skjol.is
Hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64. 104 Reykjavík.
Sími. 522 5600
Skjól er reyklaus vinnustaður

Íþróttafulltrúi
/ þjálfari
Ungmennafélag Kjalnesinga óskar eftir að ráða drífandi og
metnaðarfullan einstakling til starfa. Íþróttafulltrúi sér um
skipulagningu og framkvæmd íþróttastarfs á Kjalarnesi.
Starfssvið:
• Skipulagning á íþróttastarﬁ félagsins
• Stefnumótun og verkefnastjórnun
• Þjálfun
• Forvarnarstarf
• Samstarf við önnur félög
• Samstarf við aðrar stofnanir á svæðinu
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði íþrótta og tómstundamála
• Reynsla er nýtist í starﬁ æskileg
• Skipulagshæﬁleikar
• Frumkvæði
• Þjónustulund
• Samviskusemi
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst. Nánari
upplýsingar um félagið er að ﬁnna inn á www.umfk.is.
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til
gudrun.formadur@gmail.com fyrir 20. júlí n.k.

Leikskólastjóri
Grænatún

100% starf frá 1. október 2014 eða eftir
nánara samkomulagi.
Grænatún er þriggja deilda leikskóli þar sem
dvelja 65 börn.
Menntunar og hæfniskröfur
Leikskólakennaramenntun skilyrði
Ŀ Framhaldsmenntun í stjórnun eða
leikskólafræðum æskileg
Ŀ Reynsla af starfi í leikskóla skilyrði
Ŀ Reynsla af stjórnun og rekstri mikilvæg
Ŀ Góð tölvukunnátta
Ŀ Forystuhæfileikar og góð samskiptahæfni
skilyrði
Ŀ

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og FSL.
Starfað er skv. starfslýsingu Kópavogsbæjar og
Félags stjórnenda leikskóla.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum
Kópavogs þurfa að undirrita heimild til að afla
upplýsinga úr sakaskrá.

Heilsugæslulæknar
Laus eru til umsóknar tvö störf heilsugæslulækna við
Heilsugæsluna Grafarvogi.
Annars vegar er um ótímabundið starf að ræða og hinsvegar tímabundið í eitt ár. Ráðið verður í störﬁn sem fyrst
eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er 80-100%.
Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í
heimilislækningum ásamt barnalækni, hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, sálfræðingi, félagsráðgjafa og riturum.
Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má ﬁnna
á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).
Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulækna er víðtækt og felst m.a.
í almennum lækningum, heilsuvernd, vaktþjónustu
og kennslu nema. Þeir veita fræðslu og upplýsingar,
leiðbeina skjólstæðingum og aðstandendum og eru virkir
þátttakendur í teymisvinnu innan stöðva.
Hæfnikröfur:
Þess er kraﬁst að umsækjendur haﬁ sérfræðimenntun
í heimilislækningum, búi yﬁr mikilli skipulagshæfni, séu
sjálfstæðir í starﬁ og viðhaﬁ öguð vinnubrögð.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði og
reynsla af teymisvinnu er æskileg.
Til greina kemur að ráða lækni án sérfæðileyﬁs í
tímabundið starf, fáist ekki sérfræðingur til starfa.
Frekari upplýsingar um starﬁð:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra
og viðkomandi stéttarfélags.
Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sesselja Hauksdóttir, leikskólafulltrúi,
sesselja@kopavogur.is gsm: 6923919,
Sigurlaug Bjarnadóttir, leikskólafulltrúi,
sigurlaugb@kopavogur.is gsm: 8615440
og Gerður Guðmundsdóttir leikskólaráðgjafi,
gerdur@kopavogur.is gsm: 6617027
Sími á skrifstofu Kópavogsbæjar er: 570-1500

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starﬁð. Jafnframt skal leggja fram staðfestar
upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf, vísinda- og
rannsóknarstörf. Gögn sem ekki er hægt að senda
rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16,
109 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2014.

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum
og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starﬁð. Umsókn getur gilt í 6
mánuði.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja
um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Umsækjendur athugið að ekki er tryggt að
umsókn hafi borist, nema þið fáið svar þess
efnis að hún hafi verið móttekin.

Sækja skal um starﬁð á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á
Starfatorgi (www.starfatorg.is)
Umsóknarfrestur er til og með 28.júlí 2014.
Nánari upplýsingar veitir
Guðbrandur E Þorkelsson, yﬁrlæknir Heilsugæslunni
Grafarvogi í síma: 585-7600 eða í gegnum tölvupóst:
gudbrandur.e.thorkelsson@heilsugaeslan.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun
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Húsvörður óskast til starfa strax
Starﬁð felst í umsjón og viðhaldi á eignum Leiguherbergja
ehf, sem leigir út herbergi á fjórum stöðum á höfuðborgarsvæðinu.
Einnig sér húsvörður um öryggisgæslu og samskipti við
leigutaka. Viðkomandi þarf að vera laginn, útsjónarsamur,
skipulagður, heiðarlegur og reglusamur. Viðkomandi þarf
einnig að hafa bílpróf, bíl til umráða og hreint sakavottorð.
Kostur er ef viðkomandi hefur reynslu í viðhaldi fasteigna
eða á sviði öryggisgæslu.

TANNLÆKNASTOFA

9

AJ-vörulistinn auglýsir eﬁr sölu- og vefumsjónarmanni í
fullt starf. Hæfniskröfur eru starfsgleði, samskiptahæfni,
frumkvæði, sjálfstæði og góð tölvu- og tungumálakunnátta
(íslenska og enska eru æskileg, norðurlandamál er kostur).
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréﬁ um hvernig hæfni
þín nýtist AJ-vörulistanum sendist fyrir 20. júlí nk.
á bender@simnet.is. Allar frekari upplýsingar um
fyrirtækið er að ﬁnna á www.ajvorulistinn.is.

Aðstoðarmann vantar á Tannlæknastofunni
Vegmúla 2 í Reykjavík.Um er að ræða fullt starf.
Vinnutíminn er til 17 virka daga.
Vinsamlegast sendið umsóknir á
box@frett.is merktar „Tannlæknastofa“
Umsókn
óknaf
afre
rest
stur
ur eerr ti
till 31
31. jú
júlí
lí.

Þjónustustjóri/útgerð
Útgerðaryrirtæki óskar eftir að ráða þjónustustjóra.
Starfið felst í þjónustu við frystiskip félagsins
og birgja ásamt tilfallandi störfum.
Æskilegt að umsækjandi hafi þekkingu á sjávarútvegi.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt Útgerð-1207

Umsóknir á að fylla út á heimasíðu okkar
www.leiguherbergi.is

MÓTTÖKURITARI
HJARTAMIÐSTÖÐIN ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA
MÓTTÖKURITARA Í 50% HLUTASTARF.

MÚRBÚÐIN LEITAR
STARFSMANNA

Starﬁð felst m.a. í símsvörun, móttöku, bókunum
sjúklinga og ýmsum tilfallandi verkefnum.
Í umsókn komi fram upplýsingar um menntun, aldur
og fyrri störf.

Múrbúðin óskar að ráða í eftirtalin störf:

Hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæﬁleikar og jákvætt viðmót
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæm vinnubrögð
• Sveigjanleiki og stundvísi
• Góð tök á íslensku og
g ensku

Sölumaður í verslun.
Leitað er að einstaklingi 25 ára eða eldri.
Samviskusemi, þjónustulund og metnaður.
Reynsla af sölustörfum æskileg.

Starfsfólk á kassa í fullt starf
og 60% starfshlutfall.

Umsóknir
óknir be
berist til ella@hjartamidstodin.is eða
a
Elínborg
borg Sigurðardóttir rekstrarstjóri, Hjartamiðst
Hjartamiðstöðin,
Holtasmára
tasmára 1, 201 Kóp
Kópavogur

Reynsla, metnaður, samsviskusemi og
þjónustulund.

Umsóknarfrestur
msóknarfrestur er til 1.ágúst 2014

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar
á netfangið: ragnar@murbudin.is
Öllum umsóknum svarað.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmá
trúnaðarmál
og þeim
im öllum svarað

UMSJÓNAMAÐUR
UPPLÝSINGAKERFA

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

Hagkaup óskar eftir að ráða í starf umsjónamanns
upplýsingakerfa fyrirtækisins.
Starfssvið:

DRAFNARHÚS LEITAR EFTIR
ÞROSKAÞJÁLFA Í 70 – 80 % STÖÐU.
Drafnarhús er sérhæfð dagþjálfun fyrir 20 einstaklinga
með heilabilun. Umönnun og þjálfun skjólstæðinga
Drafnarhúss er byggð á hugmyndafræði Tom Kitwoods þar
sem einstaklingurinn er ávallt í öndvegi. Með þverfaglegri
samvinnu leggjum við áherslu á vellíðan og gleði í öllum
okkar störfum.
Við í Drafnarhúsi höfum mikinn áhuga á að fá þroskaþjálfa
til liðs við okkur, við teljum þroskaþjálfa geta komið með
nýjar og góðar hugmyndir inn í starﬁð og þar með stuðlað
að enn betri þjálfun og umönnun.
Reynsla af starﬁ með einstaklinga með heilabilun er mikill
kostur en ekki skylda. Starﬁð er fjölbreytt og krefjandi
þannig að aðalatriðið er að vera opinn, áhugasamur og
hugmyndaríkur. Vera tilbúinn að læra eitthvað nýtt og miðla
þekkingu sinni inn í samstarfshópinn.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf
1. september 2014.
Nánari upplýsingar veitir Erla Einarsdóttir, forstöðumaður í
síma 695 3464 og á netfanginu erla@alzheimer.is

Framfylgja upplýsinga- og öryggisstefnu Haga
Rekstrarumsjón upplýsingakerfa í samstarﬁ við Haga
Verkefnastjórnun minni verkefna og þjónustuviðvika
Forgreining minni verkefna og þjónustuviðvika
Úrlausn verkefna og þjónustuviðvika, eftir því sem við á
Kostnaðareftirlit
Skjölun viðskiptaferla
Ráðgjöf til stjórnenda

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun æskileg
Að lágmarki þriggja ára starfsreynsla við rekstur upplýsingakerfa
Skipulögð, nákvæm og öguð vinnubrögð
Þekking á greiningavinnu í upplýsingatækni
Þekking á viðskiptaferlum ásamt skilningi á rekstrarumhverﬁ
Mjög góð innsýn í upplýsingatækni og kerﬁsstjórnun
Mjög góð þekking á Dynamics Nav eða öðrum ERP kerfum
Þekking á rekstri upplýsingakerfa verslanafyrirtækja er æskileg
Góð enskukunnátta
Þjónustulipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti
á starfsmannahald@hagkaup.is fyrir 31. júlí
Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563 5000

Umsóknir sendist fyrir 28.júlí 2014 til forstöðumanns
Drafnarhúss, Strandgötu 75, 220 Hafnarﬁrði eða
á netfangið erla@alzheimer.is
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Starfsfólk á hársnyrtistofu

Starfatorg.is

Viltu slást í hópinn með okkur.
Vantar starfsfólk á hársnyrtistofuna.
Sendið starfsumsókn á hsvestur@simnet.is

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Heilsugæslulæknar
Aðalvarðstjóri
Aðalbókari
Sjúkraliði á legudeildir
Verslunarstjóri
Ljósmóðir í heilsugæslu
Sérfræðingur / Verkefnisstjóri
Aðstoðarmaður í eldhús
Skrifstofustarf
Forstjóri Heilbrigðisst. Vestfjarða
Forstjóri Heilbrigðisst. Suðurlands
Forstjóri Heilbrigðisst. Norðurlands
Hjúkrunarfræðingar
Svæfingalæknar / Sv.hjúkrunarfr.
Verkefnastjóri
Prófessor
Skrifstofustjóri / Læknaritari
Geislafræðingur eða hjúkrunarfr.
Geislafræðingur

Heilsugæslan Grafarvogi
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Rannís
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Vínbúðin Akureyri
Heilbrigðisst. V-lands í Borgarnesi
Orkustofnun
Sólvangur, hjúkrunarheimili
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Velferðarráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Velferðarráðuneytið
LSH, Kvenlækningadeild
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
HÍ, Menntavísindastofnun
HÍ, Verkfræði og náttúruvísindasvið
LSH, Lungnalækningar
LSH, Geislameðferð krabbameina
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður
Akureyri
Borgarnes
Reykjavík
Hafnarfjörður
Sauðárkrókur
Vestfirðir
Suðurland
Norðurland
Reykjavík
Ísafjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Keflavík

201407/554
201407/553
201407/552
201407/551
201407/550
201407/549
201407/548
201407/547
201407/546
201407/545
201407/544
201407/543
201407/542
201407/541
201407/540
201407/539
201407/538
201407/537
201407/536

Tanntæknir eða reyndur aðstoðarmaður tannlæknis óskast
í 100% starf miðsvæðis í Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi hafi
unnið á tannréttingastofu. Á stofunni starfa 20 manns, tannlæknar,
sérfræðingar, aðstoðarfólk og tannsmiðir.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf ekki síðar en 15. ágúst.
Umsóknir berist á box@frett.is merkt Fallegt bros

Starf á skrifstofu UMSB
Ungmennasamband Borgarfjarðar óskar eftir starfsmanni
á skrifstofu sambandsins í nýtt og spennandi starf á sviði
tómstundamála í Borgarbyggð. Um er að ræða fullt starf.
Helstu verkefni eru skipulagning og yﬁrumsjón með íþrótta
og tómstundaskóla fyrir börn í 1.-4.bekk, sumarstarﬁ grunnskólabarna og starfsemi félagsmiðstöðva í Borgarbyggð
ásamt öðrum verkefnum á sviði tómstunda og íþróttamála.
Menntunar og hæfniskröfur: Menntun á sviði uppeldis-,
félags- eða tómstundamála er kostur. Frumkvæði og s
jálfstæði í starﬁ auk grunnþekkingar á tölvum í t.d. word
og excel. Þekking á íþrótta og tómstundastarﬁ ungmenna
er kostur.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Nánari upplýsingar um starﬁð og starfsemi UMSB gefur
framkvæmdastjóri í síma: 869-7092 eða umsb@umsb.is
Umsóknarfrestur er til 23.júlí 2014 og skal skila umsóknum
ásamt ferilskrá á netfangið umsb@umsb.is eða á skrifstofu
UMSB á Borgarbraut 61, 310 Borgarnesi. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál og verður öllum umsóknum
svarað.

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Tanntæknir - aðstoðarmaður tannlæknis

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Aðstoðarmaður forstjóra óskast
Avijet á Íslandi, staðsett á Reykjavíkurﬂugvelli, leitar að
öﬂugum aðstoðarmanni forstjóra.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Um er að ræða framtíðarstarf.
Starﬁð felst í daglegum rekstri og ýmsum öðrum verkefnum.
Menntunarkröfur- og hæfniskröfur

Sanngjarnt verð

Háskólamenntun í viðskiptafræði
Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
Áreiðanleiki og frumkvæði
Sveigjanleiki og samstarfsvilji
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hafa getu til að vinna undir álagi
Góð enskukunnátta bæði í máli og riti

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí.
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

RÁÐGJÖF
Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
jobs@avijet.is merkt „Aðstoðarmaður forstjóra“.

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is
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Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

TIL SÖLU
TVEIR 5 METRA SJÓKAYAKAR
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ræsting fyrir frístundamiðstöðina Kringlumýri og
starfsstaði hennar, útboð nr. 13295.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

MEÐ ÁRUM, SVUNTUM
OG VESTUM.
FÁST Á GÓÐU VERÐI VIÐ SNÖGG
VIÐSKIPTI.
UPPL. Í SÍMA 616-6368 SVERRIR
EÐA ÓMAR S: 857-3503

BAHAUS STÓLAR TIL SÖLU.
B3 "Wassily" Tubular Arm chair
hannadir fyrir Bahaus árid 1926
af fræga og virta hönnuðnum
Marcel Breuer . tvöfalt leður/króm rör
vel með farnir fyrir utan smá slit á leðrinu
og króminu. keypt ekta fyrir 20árum siðan
verð 150þús fyrir bæði eða hæsta tilboð
vinsamlegast haﬁð samband i
sima 857-3503 eða i email omar@this.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Innkaupadeild

SAMNINGSKAUP

ORNVÉ
F

19
. ma 2011
rs

FRUM - www.frum.is

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

FÉLAG
Í
LA

ANDS 
SL

• Flokkabifreiðar milli 6,7 og 7,5 t.
EES útboð nr. 13259.
• Rammasamningur um prentun og ljósritun,
EES útboð nr. 13271.

Samningskaupagögn á geisladiski verða afhent frá 15. júlí 2014 í
þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, Reykjavík
Umsóknum skal skila eigi síðar en: kl. 14:00 þann 21. ágúst 2014
til skrifstofu Sambands Sveitafélaga á Suðurnesjum,
Skógarbraut 945, 235 Reykjanesbæ.
13262

Innkaupadeild

Bæjarráð Garðabæjar hefur í samræmi við
1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010
samþykkt lýsingu á gerð deiliskipulags
Norðurhluta 2 í Urriðaholti.
Lýsingin er nú aðgengileg á heimasíðu
Garðabæjar og í þjónustuveri.
Skipulagsstjóri Garðabæjar

www.gardabaer.is
Tækni- og umhverfissvið

Seljaland -

FORNVÉLAFÉLAG ÍSLANDS

Sölusýningar alla helgina og næstu daga

Aðalfundur

53 fm sumarhús í landi Seljalands vestan við Apavatn.
Húsið er á 1850 fm eignarlandi. Innbú fylgir með.
Eigandi verður á staðnum næstu daga S: 868-4383.
Kort m. staðsetningu má ﬁnna á Sumarhusasalan.is

verður haldinn mánudaginn 14. júlí kl. 20:00,
í viðgerðaraðstöðu fyrir gamlar vélar
í fjósinu á Blikastöðum - 271 Mosfellsbæ.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin

Hótel til leigu, Arnarholti
116-Reykjavík (Kjalarnes)

Innkaupadeild Reykjavíkurborgar og byggðasamlagið Strætó bs.,
fyrir hönd Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum,óskar eftir
áhugasömum aðilum til þess að taka þátt í innkaupaferli um
akstursþjónustu almenningssamgangna á Suðurnesjum.
Samningskaup þessi eru auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Óskað er eftir umsóknum frá akstursaðilum sem geta uppfyllt
lámarkskröfur laga nr. 73/2001 um fólks- og farmﬂutninga ásamt
reglugerð nr. 528/2002 um fólksﬂutninga á landi.

LÝSING Á GERÐ
DEILISKIPULAGS
NORÐURHLUTA 2 Í
URRIÐAHOLTI

Eignin skiptist í stofu með opnu eldhúsi m. skápainnréttingu
og ísskáp sem fylgir. Tvö svefnherbergi með kojum og eitt
hjónaherbergi. Baðherbergi m. sturtu. Geymsluskúr sem
innangengt er í frá palli. Kalt vatn og rafmagn í húsi.
Gróðurvaxin lóð. Öll tilboð skoðuð Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Jón Rafn Valdimarsson
Löggiltur fasteignasali
s. 695-5520 / 588-4477

Til leigu í stuttan eða langan tíma (viku til 10 ár) Hótel Í
Arnarholti 116-Reykjavík Hægt er að leigja hluta eignarinnar.
Um er að ræða 4 tveggja herbergja hótelíbúðir, 4 herbergi
með baðherbergjum og 26 herbergi sem hafa sameiginleg
baðherbergi,eldhús,þvottahús og sameign.
Í sameiginlegum rýmum er gert ráð fyrir líkamsrækt,
gufuböðum, sjónvarps og billiardherbergi, fundar og
matsölum og svo mætti lengi telja.
Húseigandi leitar að samstarfsaðilum, rekstraraðilum allrar
eignarinnar eða hluta hennar.
Stórkostlegir möguleikar í boði. Eignin verður sýnd
áhugasömum leigu tökum eftir samkomulagi en alla frekari
upplýsingar gefur Stefán í síma 8976121
eðawww.eirikur@fylkirehf.is og www.stefan@fylkirehf.is
Fasteignin er til sýnis áhugasömum eftir samkomulagi
Hafið samband við Stefán í síma 8976121.

Valhöll fasteignasala - S: 588-4477
Ingólfur Gissurarsson l.g.f.

AJ-vörulistinn auglýsir eﬁr sölu- og vefumsjónarmanni í
fullt starf. Hæfniskröfur eru starfsgleði, samskiptahæfni,
frumkvæði, sjálfstæði og góð tölvu- og tungumálakunnátta
(íslenska og enska eru æskileg, norðurlandamál er kostur).
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréﬁ um hvernig hæfni
þín nýtist AJ-vörulistanum sendist fyrir 20. júlí nk.
á bender@simnet.is. Allar frekari upplýsingar um
fyrirtækið er að ﬁnna á www.ajvorulistinn.is.
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Sveitahótel í Ölfusi
- einstakt tækifæri

Um er að ræða Hjarðarból Guesthouse
sem staðsett er við rætur Ingólfsfjalls.
• Heildarstærð húsnæðis er um 800 fm og er gistirými fyrir allt að 58 manns.
• Veitingaaðstaða fyrir allt að 80 gesti.
• Húsnæðið er nokkrar byggingar sem umlykja aðalbygginguna ásamt landi sem er 5,0 ha.
• Fullbúið eldhús og þvottahús.
• Allt innbú, tæki og tól fylgja með í kaupunum.
• Hluti af byggingum er 4ra herbergja íbúðarhús.
• Mikill trjágróður og blómleg ræktun umlykja byggingarnar.
Frábært tækifæri fyrir samhenta fjölskyldu eða fjárfestingartækifæri.
Staðsetninginn verður varla betri með tilltiti til erlendra ferðamanna
og/eða fundaraðstöðu, árshátíða, brúðkaupa o.s.frv.
Staðsetning er á milli Hveragerðis og Selfoss,
aðeins um 35 mín akstur frá Reykjavík.

Suðurlandsbraut 22
Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

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

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Verð 147 milljónir.

Allar nánari upplýsingar veitir
Finnbogi Hilmarsson fasteignasali,
finnbogi@heimili.is

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

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

Finnbogi
Hilmarsson
lögg.fasteignasali

| FASTEIGNIR |

LAUGARDAGUR 12. júlí 2014

13

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur
og lögg. fast.

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

SUÐURGATA. HEIL HÚSEIGN.

SUMARHÚSAHELGI FOLDAR
Sumarhús - Lækjarhvammi
S

IÐ
OP

HÚ

OPIÐ HÚS LAUGARD. 12.7 OG SUNNUD.13.7 FRÁ KL 14-18
Sumarhús á 0,5 hektara eignalandi í landi Grafar, Lækjarhvammi sem er í nánd við Apavatn. Fallegur ca. 61 fm. vel
viðhaldinn bústaður með svefnlofti ásamt tveimur geymslu
skúrum og heitum potti. Bústaðurinn er frábærlega vel stað
settur á gróinni eignarlóð en kröftug á rennur við lóðarmörk sem
bleikjan frá Apavatni sækir í. Möguleiki á að yﬁrtaka rúmlega
8,6mllj. lán. Verð 17,9 millj. Opið hús verður um helgina 12. og
13. júlí kl 14-18 báða dagana. Jónas sýnir og veitir leiðarlýsingu
í síma 772-7940. Einnig verða opin hús sömu helgi í eftirtöldum
sumarhúsum: Brókarstíg 26 við Brókarvatn, Eyrarskógi 61, Eyrarskógi 64, Eyrarskógi 85, Eyrarskógi 97-í Borgarnesi og Húshólsbraut 3-Öndverðarnesi. Nánari upplýsingar um opin hús og
símanr. sýnenda má sjá á www.fold.is, mbl.is og fasteignir.is

Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu 12 í Reykjavík. Húsið er kjallari og tvær hæðir, samtals 357,2 fm. að gólfﬂeti auk 21,8 fm. bílskúrs.
Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900 fm. lóð. Átta bílastæði eru á baklóð hússins og möguleiki er á að fjölga bílastæðum á lóðinni enn frekar.
Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum var húsið allt endurnýjað að utan sem innan. Undanfarin 25 ár
hafa verið starfræktar læknastofur í húsinu og hentar það mjög vel undir hvers konar þjónustustarfsemi auk þess sem það myndi sóma sér vel
sem glæsilegt íbúðarhús í hjarta borgarinnar.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

sími: 511 1144

VIÐ ERUM TRAUSTI

trausti.is • s. 546 5050
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Kristján
Baldursson

Knútur
Bjarnason

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Rúnar Þór
Árnason

Smári
Jónsson

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

hdl. löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.

sölustjóri

lögfræðingur löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

sölufulltrúi,
löggiltur leigumiðlari

sölufulltrúi

sölufulltrúi

Fjólugata 23

Smiðjustígur 13 - 15

fimmtudaginn 17. júlí 2014
frá 17:30-18:30

Mikið endurnýjað og glæsilegt einbýlishús
í 101 Reykjavík. Húsið er á stórri eignarlóð.
Eignin samanstendur af 182,3 fm. einbýli á
þremur hæðum, 82 fm íbúð í kjallara og 26
fm. útihúsi, samtals 290,3 fm.

Falleg fjögurra herbergja hæð ásamt risi.
Hæðin er einstaklega glæsileg og engu til
sparað. Miklir möguleikar með risið.
Eignin er í dag alls 110,1 fm af stærð.

Byggingarréttur á öðru einbýlishúsi
á lóðinni !

Opið hús,
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EEinstök eign í hjarta Reykjavíkur
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Ránargata 8 - gistiheimili - Einstakt tækifæri

Laugarásvegur 60
Rúmlega 230 fm. glæsilegt einbýlishús á
þessum eftirsótta stað í Reykjavík.

Vel staðsett 263,1 fm einbýli/gistiheimili.
Samanstendur af sjö eins eða tveggja
manna herbergjum og þremur stúdíó
íbúðum.

Húsið stendur neðan vegar og er með
skjólgóðan og gróinn suður-garð.
Stutt er í eitt vinsælasta útivistarsvæði
Reykvíkinga - Laugardalinn.

Selst með öllu innbúi ásamt því sem til
þarf til að reka þar áfram gistiheimili.
T

Góðir tekjumöguleikar.
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Húsið
er teiknað af Skarphéðni Jóhannssyni einum fremsta arkitekt Íslendinga á
síðustu öld og var það byggt árið 1962.
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is, s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

12. júlí 2014 LAUGARDAGUR
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Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,
löggiltur
leigumiðlari

Finnbogi
Hilmarsson

lögg. fasteignasali

Hjarðarból - undir Ingólfsfjalli
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Breiðahvarf 1 Kóp. – sérhæð – opið hús á morgun
Glæsilegar sérhæðir í nýju fjórbýli, afhentar fullbúnar án gólfefna en búið að ﬂísaleggja
baðherbergin og þvottahús. Stærð frá 185 fm með bílskúr. Sérlega vandaðar innréttingar
hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur, mikil lofthæð, þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Afhending nú síðsumars. Traustur byggingaverktaki.
Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14-15 í sýningaríbúð. Uppl gefur Gústaf 895-7205.

Fallegt 234,9 fm einbýlishús undir Ingólfsfjalli ásamt 5,4
hekturum af góðu landi með byggingarrétti fyrir níu önnur
eins hús, þjónustuhúsi, skrúðgarði og leiksvæði. Landið
er grasmikið og gróðursælt. Ótakmarkaðir möguleikar til
atvinnusköpunar. Verð: 59.000.000 kr.
Kristján Baldursson hdl.og lögg. fasteignasali

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Hallkelshólar
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Laust

strax

Vogatunga 49 – eldri borgarar – opið hús á morgun
Fallegt um 74 fm parhús fyrir 60 ára og eldri. Rúmgott herbergi og björt stofa. Stofa með góðri
lofthæð og útgangi út á verönd í suður. Góð eign í Suðurhlíðum Kópavogs þar sem stutt er í
alla þjónustu og í fallega náttúru.
Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14:00 – 14:30. Uppl gefur Brynjólfur 896-2953.

119,0 m² sumarhús
Nánari upplýsingar veitir

Land Hallkelshóla í Grímsnes og
Grafningshreppi

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Innst í botnlanga
Um 70 km frá Reykjavík
Tveir sólpallar / Eigin borhola

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

22,9 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

FASTEIGNASAL A
STOFNUÐ 1 9 8 4

Tröllakór – 4ra herb. – laus strax
Góð 4ra herbergja 133 fm endaíbúð ásamt stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol. Stofa og borðstofa mynda eitt stórt rými, eldhús með borðkrók. Hjónaherbergi með
góðum skáp, tvö barnaherbergi með skápum. Baðherbergi með sturtu og baðkari. Þvottahús.
Eignin er nýmáluð og laus til afhendingar. Verð 36,5 millj. Uppl gefur Stefán Már 659-0500.

STAKFELL.IS

5 35 1000

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson

OPIÐ HÚS, mánud. 14.07. kl. 17.30-18.00

Efstaleiti 14, 103 R. Íbúð 308.
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GULLFALLEG ÚTSÝNISÍBÚÐ Í LÚXUSHÚSI

Flókagata – frábær staðsetning
Falleg, lítið niðurgraﬁn 3ja herbergja íbúð við á þessum vinsæla stað. Íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð og er almennt í góðu ástandi. Tvö ágæt herbergi og björt falleg stofa.
Góð eign á frábærum stað. Verð 29,5 millj. Uppl gefur Brynjólfur 896-2953.
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Sérlega vönduð og falleg 156,8 fm. 3ja-4ra herb. íbúð á 3. hæð í einu
glæsilegasta lyftuhúsi landsins. Marmari á gólfum, skrautlistar í loftum
og vandaðar innréttingar. Mikil og vönduð sameign, setustofur, samkomusalur með eldhúsi, billiardstofa, líkamsrækt, sauna, heitir pottar,
sundlaug, sameiginleg geymsla og þvottaaðstaða. Húsvörður.
Verð: 57,9 M Upplýsingar gefur Aðalheiður, löggiltur fasteignasali.
GSM 893 2495. adalheidur@stakfell.is.
SKÚLATÚNI 2

105 RVK

stakfell@stakfell.is
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Önnur þáttaröðin er öll á Stöð 2 Fre
Frelsi
elsi

Horfðu
r
þegar þé
hentar!

Ein vinsælasta sjónvarpsþáttaröð síðustu ára er nú komin
n á Stöð 2 Frelsi
Piper Chapman er í hamingjusömu sambandi og starfar sem markaðsstjóri
stjóri hjá ráðsettu
rá
áðsettu
lsisvistar fyrir
fyrirtæki. Tilveru hennar er snúið á hvolf þegar hún er dæmd til fangelsisvistar
áratugagamalt fíkniefnabrot. Þáttaröðin byggir á metsölubók Piper Kerman,
rman, Orange Is
The New Black: My Year In a Women's Prison.

Ljóshraði og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift
ft í þrjú ár!
Sex sjónvarpsstöðvar, internet og heimasími í þrjú ár, Tónlist.is í þrjá mánuði
og aðild að Vild á aðeins 7.990 kr. Enginn binditími fyrir internett og heimasíma!

0 kr.
180.0n0aður
spa6rmánuðum
á3

7.990 kr. + 0 kr.

Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma.
masíma. Þriggja mánaða
rf 2.610 kr. aðgangsgjald.
uppsagnarfrestur er á Skemmtipakkanum. Greiða þarf

