atvinna

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf.

Sérfræðingur með
áherslu á áhættustjórnun og greiningar
Landsvirkjun leitar eftir sérfræðingi til starfa á Orkusviði.
Viðkomandi mun vinna í umboði framkvæmdastjóra
sviðsins, einkum við málefni tengd áhættu við
orkuvinnslu.
Helstu verkefni:

> Umsjón og viðhald áhættuskrár
> Samskipti við áhættustýringarnefnd
> Verkefni tengd gæðamálum
> Lykiltölugreiningar
> Þátttaka í vinnuhópum
> Skýrslugerð
Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun á
sviði verkfræði eða sambærilega menntun. Starfið
krefst þekkingar og áhuga á áhættu- og gæðastjórnun,
raforkukerfinu og hæfni í mannlegum samskiptum.

Sótt er um starﬁð á vef Capacent til og með 17. ágúst.
Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir hjá Capacent
(audur.bjarnadottir@capacent), Silja Jóhannesdóttir
(silja.johannesdottir@capacent.is) og Brynjar Már
Brynjólfsson á starfsmannasviði Landsvirkjunar
(brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is).

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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Capacent Ráðningar

LÖGFRÆÐINGUR
ÁRNASON FAKTOR óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa. Leitað er að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi sem hefur áhuga á að vinna
í sterku teymi starfsmanna fyrirtækisins.
Starfssvið:
• Almenn ráðgjöf á sviði hugverkaréttar og þá sérstaklega á sviði
vörumerkja, hönnunar, léna og einkaleyfa. Almenn ráðgjöf hvað
varðar önnur auðkenni og hugverk í atvinnustarfsemi
• Almennt utanumhald, rekstur og vernd á framangreindum réttindum
• Önnur lögfræðileg vinna, svo sem samningagerð, er tengist
vernd hugverka

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða í lögfræði, cand.jur. eða meistaragráða
(5 ára nám í lögfræði áskilið)
• Áhugi og þekking á hugverkarétti æskileg og þá sérstaklega
hugverkarétti á sviði iðnaðar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Samskiptafærni og geta til að starfa í teymi
• Skipulagshæfileikar, samviskusemi, sjálfstæði og áreiðanleiki

Árnason Faktor sérhæfir sig í ráðgjöf um vernd hugverka með sérstaka áherslu á þjónustu við íslenskt atvinnulíf. Starfsfólk okkar hefur áratuga reynslu á sviði
hugverkaréttar og leggjum við mikla áherslu á þjálfun og þekkingaruppbyggingu starfsmanna til hagsbóta fyrir viðskiptavini okkar. Starfsmenn félagsins hafa
menntun og reynslu á sviði laga, tækni, raun- og hugvísinda.
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn 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 Erik Christianson Chaillot (erik.chaillot@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Capacent Ráðningar
Ármúla 13 // Hvannavöllum 14
Sími 540 1000

Capacent Ráðningar

SVIÐSSTJÓRI FJÁRMÁLAOG ÞJÓNUSTUSVIÐS

Meginhlutverk Norðurorku hf. er að þjónusta heimili og
atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á heitu vatni og neysluvatni
og rekstri dreifikerfis raforku og fráveitu. Norðurorka hf. starfar
samkvæmt vottuðu gæðakerfi ISO 9001.

Norðurorka hf. leitar að framsæknum einstaklingi í stöðu sviðsstjóra fjármála- og þjónustusviðs. Staðan heyrir undir forstjóra og á sviðsstjóri
sæti í framkvæmdaráði fyrirtækisins. Sviðsstjóri er ábyrgður fyrir fjármálum, bókhaldi, rekstri almennra tölvukerfa, rekstri þjónustuvers,
birgðahaldi og fasteignaumsýslu. Í framkvæmdaráði eiga sæti 4 aðilar, allt karlmenn. Konur eru sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.
Norðurorka hf. rekur rafveitu og fráveitu á Akureyri, hitaveitu og vatnsveitu á Akureyri, Hrísey, Eyjafjarðarsveit og á Svalbarðsströnd. Þá rekur Norðurorka hf. hitaveitu á
Ólafsfirði, Grenivík og í Hörgársveit og Fnjóskadal. Norðurorka hf. annast einnig fjárreiður og bókhald fyrir dóttur- og hlutdeildarfélög m.a. Fallorku ehf. sem framleiðir
raforku og er að fullu í eigu Norðurorku hf.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Ábyrgð á daglegri fjármálastjórn, bókhaldi og fjárreiðum
• Undirbúningur, gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana
• Ábyrgð á árshlutareikningi og ársuppgjöri
• Greining gagna og verkefnastjórnun
• Rekstur almennra upplýsingakerfa
• Þátttaka og frumkvæði að umbótastarfi
• Önnur verkefni eftir ákvörðun yfirmanns

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræðum, framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af áætlanagerð og fjármálastjórn
• Víðtæk fjármálaþekking
• Ögun og skipulag í vinnubrögðum
• Yfirburðahæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn 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 Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) og Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Capacent Ráðningar
Ármúla 13 // Hvannavöllum 14
Sími 540 1000
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Ert þú nátthrafn með
ríka þjónustulund?
Orkuveitan er fjölbreyttur
og lifandi vinnustaður fólks
með mikla þekkingu.
Fyrirtækið leitast við að vera
í fremstu röð hvað snertir
öryggi, vinnuumhverfi og
möguleika starfsfólks til að
samræma vinnu og
fjölskylduábyrgð eins
og kostur er.
Sóst er eftir starfsmönnum
sem eru jákvæðir, sjálfstæðir
í vinnubrögðum, með góða
samstarfshæfni og mikla
þjónustulund.
Við hvetjum jafnt konur sem
karla til að sækja um.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar ásamt
rökstuðningi um hæfni
viðkomandi í starfið.

NÝ TÆKIFÆRI HJÁ
ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Sérfræðingur í reikningshaldi

Fjármálasvið Orkuveitu Reykjavíkur leitar að sérfræðingi í reikningshaldi
á uppgjörssviði.

Starfssvið og helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•
•

Samstæðuuppgjör
Verkefni við utanumhald og afstemmingar innri sölu
Ýmis verkefni við utanumhald, skýrslugerð og skráningar í eignakerfi
Skýrslugerð og greiningar við uppgjör
Kennsla og leiðsögn til starfsmanna
Gerð leiðbeininga og gæðaskjala
Umsjón með gerð afstemminga

Stundvísi
Samviskusemi
Rík þjónustulund
Góð íslensku og enskukunnátta
– kostur að kunna fleiri tungumál
Góð tölvukunnátta
Umsóknarfrestur til 17. ágúst 2014 og
þarf viðkomandi að geta hafið störf strax.
Umsóknir sendist á sigurdur@hotelklettur.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í endurskoðun og reikningsskilum eða sambærileg menntun
• Reynsla af uppgjörsvinnu er skilyrði, t.d. 3 – 5 ára starfsreynsla
frá endurskoðunarskrifstofu
• Góð þekking á virðisaukaskattslögum er æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæði

Mannauðssérfræðingur

Umsóknarfrestur er til og með
25. ágúst 2014. Farið verður
með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.

Hæfniskröfur
Hæfni í samskiptum

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir því að ráða sérfræðing í reikningshaldi
á fjármálasviði og mannauðssérfræðing hjá Starfsmannamálum.

Sótt er um á: https://starf.or.is

Umsjón með úrvinnslu
umsókna hefur
Sólrún Kristjánsdóttir,
starfsmannastjóri Orkuveitu
Reykjavíkur, sem veitir nánari
upplýsingar á: starf@or.is

Hótel Klettur óskar eftir starfskrafti í móttöku.
Um er að ræða næturvinnu og er
vinnutíminn frá 19.30-7.30.
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Starfsmannamál Orkuveitu Reykjavíkur leita að mannauðssérfræðingi
til að vinna að ráðningar- og fræðslumálum.

SÉRHÆFÐ
ENDURHÆFINGARGEÐDEILD
Hjúkrunarfræðingur

Starfssvið og helstu verkefni:
• Umsjón með ráðningum og móttöku nýrra starfsmanna
• Ábyrgð á innleiðingu og viðhaldi rafrænnar fræðslu og þátttaka
í að móta fræðsluefni
• Upplýsingagjöf og viðhald á innri síðu Starfsmannamála
• Þátttaka í ýmsum verkefnum Starfsmannamála

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, nám í mannauðsstjórnun
eða sambærileg menntun æskileg
• Reynsla af ráðningum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
• Frumkvæði, fagleg vinnubrögð og kraftur
til að hrinda verkefnum í framkvæmd

Orkuveita Reykjavíkur hlaut
jafnréttisviðurkenningu
Jafnréttisráðs árin 2002
og 2013.

Óskum eftir hjúkrunarfræðingi til starfa á séhæfða endurhæfðingargeðdeild Kleppi. Starfshlutfall er 80-100% og veitist
starfið eftir samkomulagi.
Sérhæfð endurhæfingargeðdeild er 10 rúma legudeild sem
sinnir meðferð á alvarlega geðsjúkum og fjölskyldum þeirra.
Stór hluti sjúklinganna er ungmenni á aldrinum 18-30 ára.
Flestir eru greindir með geðrofssjúkdóm og fíknivanda.
Markmið endurhæfingar er að endurhæfa skjólstæðingana
aftur út í samfélagið. Mikil uppbygging hefur átt sér stað
á deildinni undanfarið ár í teymisvinnu, meðferðarstarfi,
fjölskyldustuðningi og verklagsferlum. Næsta vetur verður
tilraunaverkefni á deildinni í aðferðum orkustjórnunar fyrir
starfsfólk og haldið verður áfram að útfæra markvissan
fjölskyldustuðning á deildinni.

Helstu verkefni og ábyrgð
Hjúkrunarfræðingurinn ákveður, skipuleggur og veitir
hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð
á meðferð samkvæmt starfslýsingu.
HAGSÝNI - FRAMSÝNI - HEIÐARLEIKI

Hæfnikröfur

» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður og farmúrskarandi samskiptahæfni
skilyrði
» Reynsla af geðhjúkrun er æskileg en ekki skilyrði
» Áhugi á geðhjúkrun og meðferðarstarfi skilyrði

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2014.
» Starfshlutfall er 80 - 100%, og veitist starfið eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veita Eydís Kr Sveinbjarnardóttir, deildarstjóri,
eydissve@landspitali.is, sími 543 4219 og Sigríður Edda
Hafberg, mannauðsráðgjafi, shafberg@landspitali.is, sími
543 4453.

sími: 511 1144

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
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VERKEFNASTJÓRI Í VIÐSKIPTADEILD
Isavia leitar að metnaðarfullri og snjallri markaðsmanneskju í viðskiptadeild fyrirtækisins í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Gerð er krafa um háskólapróf
á sviði viðskipta, markaðsmála eða þjónustu. Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá fyrirtæki í miklum vexti.
Á meðal verkefna eru:
• Þátttaka í stefnumótun fyrir markaðsráð verslunar- og veitingasvæðis FLE
• Framkvæmd á verkefnum fyrir markaðsráð
• Mótun og framkvæmd viðburða
• Umsjón með mati og greiningu á verslunar- og veitingaaðilum
• Umsjón og ábyrgð á efni um verslunar- og veitingaaðila á vefsíðum og samfélagsmiðlum
• Samvinna í teymi með markaðs- og viðskiptadeild

FLUGVALLARSTARFSMENN Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI
Við leitum að kraftmiklu fólki til starfa á Keflavíkurflugvöll. Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.
Aukin ökuréttindi og tölvukunnátta eru skilyrði auk þess sem iðnmenntun, vinnuvélapróf og reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum
eru kostir.
Á meðal verkefna eru:
• Viðhald flugvallar og umhverfis hans
• Viðhald bifreiða, þungavinnuvéla og annarra tækja
• Björgunar- og slökkviþjónusta
• Snjóruðningur, hálkuvarnir og hreinsun aðskotahluta á flugvallarsvæðinu

Umsækjandur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar. Isavia mun sjá umsækjendum fyrir
þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins.
Þeir sem ráðnir verða munu hefja störf í dagvinnu en fara síðar á vaktir eftir atvikum.

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á www.isavia.is/atvinna. Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

.Net hugbúnaðarþróun

Kerfisrekstur

Java hugbúnaðarþróun

Navision forritun

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Síðumúla 5

108 Reykjavík

sími 511 1225

www.intellecta.is

Lausar stöður á Leikskólanum Sólvöllum
Leikskólinn Sólvellir er tveggja deilda leikskóli með um 60 nemendur frá eins til
sex ára. Skólinn starfar eftir viðurkenndum hugmyndum og kenningum í uppeldisfræði. Unnið er með lífsleikniefni og ferlimöppur eru fyrir hvern nemanda.



Leikskólastjóri

Leikskólakennari

Leikskólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starﬁ
skólans. Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í
skólamálum og er reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarﬁ.

Leikskólakennari vinnur að uppeldi og menntun barna
undir stjórn deildarstjóra samkvæmt starfslýsingu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum og frumkvæði í starﬁ
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og kennslureynsla
er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og
leiðtogahæﬁleikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug R. Sævarsdóttir,
skrifstofustjóri, í síma 430 8500 eða með því að senda
fyrirspurnir á sigurlaug@grundarfjordur.is.
Umsóknir sendist á framangreint netfang.

Nánari upplýsingar veitir
Matthildur S. Guðmundsdóttir, leikskólastjóri,
í síma 438 6645 eða með því að senda fyrirspurnir
á matthildur@gfb.is.

Umsóknum um starﬁð skal fylgja greinargott yﬁrlit yﬁr
menntun, fyrri störf, ábendingar um meðmælendur og
annað það sem umsækjandi telur máli skipta.

Sótt er um starﬁð á vefsíðu Grundarfjarðarbæjar,
www.grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 17. ágúst nk.

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst nk.

Laus framtíðarstörf
Vaktstjorar
Við leitum að skipulögðum og
framtakssömum einstaklingum í fullt
starf í vaktavinnu (2-2-3). Starfsreynsla
úr sambærilegu umhverfi æskileg.
Aðeins 24 ára og eldri koma til greina.
Tvö stöðugildi í boði.

Starfssvio)-:
Vaktstjóri er umsjónarmaður á vakt
og ber ábyrgð á þjónustu, gæðum,
uppgjöri, undirbúningi, frágangi o.fl.

Haefniskro“fur:
»
»
»
»
»

Íslenskumælandi
Skipulags- og leiðtogahæfileikar
Rík þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum
Góð almenn tölvukunnátta
Reynsla af veitingaþjónustu æskileg

Afgreio)-slufolk

Ritari óskast í 50%
framtíðarstarf
Prentmet, Lynghálsi 1 í Reykjavík óskar eftir ritara
til framtíðarstarfa í 50% starf frá 13:00 -17:00.
Starfið er aðallega fólgið í símsvörun,móttöku
viðskiptavina og reikningagerð.
Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem
hraði, gæði og persónuleg þjónusta fara vel saman í
framleiðslunni. Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði
vel á vinnustað.
Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til
reynslu og þekkingar umsækjenda.
Óskað er eftir stundvísum og reglusömum aðila
með framúrskarandi þjónustulund.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
framkvæmdastjóri mannauðsmála, s. 85 60 601,
netfang: ingasteina@prentmet.is.
Atvinnuumsókn er á www.prentmet.is.
Umsóknarfrestur er til 22. ágúst.
Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

hja KFC

FAXAFENI
GRAFARHOLTI
SUNDAGÖRÐUM
HAFNARFIRÐI
KÓPAVOGI
MOSFELLSBÆ
REYKJANESBÆ
SELFOSSI

KFC.IS

Við óskum eftir að ráða brosmilt og þjónustulundað
afgreiðslufólk, 18 ára og eldra, í fullt starf í vaktavinnu
afgreið
(2-2-3). Vinnutíminn
Vinnu
er 10–22.

Starfssvio
Starf
r ssvioo)-:

Þjónusta við viðskiptavini, þrif, undirbú
undirbúningur og
frágangur á staðnum.

Haefniskro
Haefnisk
a kr“ofur:
»
»
»
»
»
»

Íslenskumælandi
Stundvísi
Geti tekið tilsögn og farið að fyrirmælum
Geta til að vinna undir álagi
Með reynslu af afgreiðslustörfum
Glaðlyndi og liðleiki
í samskiptum

PIPAR
PIPA
R \ TBW
TB
BWA
U

SÍA
U

Skemmtileg störf í góðu starfsumhverfi með hressu
samstarfsfólki þar sem nákvæm vinnubrögð eru höfð að
leiðarljósi. Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Starfskjör okkar endurspegla ábyrgð og árangur í starfi.

14
14
41882
18
882

Áhugasamir senda umsókn með mynd til mannauðsstjóra KFC á netfangið
barbara@kfc.is fyrir 25. ágúst.
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Starfsmaður í morgunverðarsal:
Helstu verkefni:
Sjá um morgunverð og minibar hótelsins ásamt öðrum
tilfallandi verkefnum.
Vinnutími: morgunvaktir,
starfshlutfall 60 – 75%, með möguleika á 100%.
Leitað er að sjálfstæðum, þjónustulunduðum,
stundvísum og áreiðanlegum einstaklingi með góða
enskukunnáttu.
Reynsla af þjónustustörfum er kostur.
Aldurstakmark er 22 ár.

SÍA

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á
job@101hotel.is fyrir mánudaginn 18 ágúst n.k

Helstu verkefni

Menntun og hæfniskröfur

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

Borgun leitar að öﬂugum
hugbúnaðarsérfræðingi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið

Þróun vef- og vefþjónustulausna Borgunar

Háskólapróf í tölvunarfræði,

á www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst nk.

Þróun nýrra tæknilausna

kerﬁsfræði eða sambærilegu

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir

Innleiðing aðkeyptra lausna

Þekking og reynsla í forritun með .NET,

mannauðsstjóri í síma 560 1561.

Aðkoma að öllum þáttum hugbúnaðar-

Java og gagnagrunna

þróunar, frá greiningu til innleiðingar

Reynsla af fjölbreyttu tækniumhverﬁ er æskileg

Rekstrarstuðningur

Færni í samskiptum, sjálfstæði, öguð vinnubrögð,
metnaður, sköpunarkraftur og frumkvæði í starﬁ

Á r múla 30 | 108 Re y k ja v í k | Sími 56 0 16 0 0 | w w w.b orgun.is
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KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR
TÆKNIÞJÓNUSTA ICELANDAIR Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI
ÓSKAR EFTIR FLUGVIRKJUM Í FRAMTÍÐARSTÖRF
Við leitum að öflugum liðsmönnum til starfa í tæknivæddu og alþjóðlegu umhverfi stærsta flugskýli landsins. Um er að ræða spennandi og krefjandi
framtíðarstörf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að
ná árangri í starfi og hafa jafnframt metnað til að vinna sem hluti af öflugri liðsheild.

STARFSSVIÐ:

HÆFNISKRÖFUR:

Q

Almenn flugvirkjastörf í stórskoðunum á B757-200/300

Q

Próf í flugvirkjun frá viðurkenndum skóla

Q

Einnig koma til greina afleysingar í línu-umhverfi
á Keflavíkurflugvelli og störf á erlendri grundu, séu
tilskilin réttindi fyrir hendi

Q

Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum,
frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Q

Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Q

Reynsla af vinnu í tölvuvæddu umhverfi

Nánari upplýsingar veita:
Theodór Brynjólfsson I tbrynjol@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 20. ágúst 2014. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
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Upplýsingar veita:

Starfsmaður í tölvudeild (tölvari)
Öflugt þjónustufyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða starfsmann í tölvudeild.
Fyrirtækið er traust og rótgróið. Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og sanngjörn laun.
Unnar eru vaktir á virkum dögum og aðra hverja helgi.
Menntun og hæfnikröfur

Starfssvið

• Menntun í kerfisfræði eða sambærileg menntun/

• Rekstur miðlægra upplýsingakerfa, bæði innra kerfis

þekking/reynsla
• Kunnátta í rekstri á MS stýrikerfum
• Kunnátta í MS SQL gagnagrunnum
• Kunnátta í Linux stýrikerfum
• Kunnátta í vefumsjónarkerfum er kostur
• Þekking á öryggismálum er kostur
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
eru nauðsynlegir kostir

og útstöðva ásamt hýsingarumhverfi. Samskipti við aðrar
deildir fyrirtækisins sem og viðskiptavini
• Eftirlit/umsjón með vefsíðum fyrirtækisins. Seldar eru vörur
í gegnum Netið

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til
og með 18. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
í vestfirskri ferðaþjónustu. Vesturferðir eru sölugátt fyrir alla ferðaþjónustu á Vestfjörðum.
Vesturferðir eru með skrifstofu á Ísafirði og gert er ráð fyrir að framkvæmdastjóri búi á
norðanverðum Vestfjörðum.
www.vesturferdir.is.

Menntun og hæfnikröfur

Starfssvið

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er nauðsynleg
• Reynsla af stjórnun sérstaklega á sviði ferðaþjónustu er afar æskileg
• Reynsla af erlendu markaðs- og kynningarstarfi er æskileg
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á frumkvæði,

• Dagleg stjórnun og yfirumsjón með starfsemi fyrirtækisins
• Stefnumótun, áætlanagerð, vöruþróun í samráði við

samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og
með 18. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is ásamt
kynningarbréfi og öðrum
fylgiskjölum.

Framkvæmdastjóri óskast

• Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

ferðaþjónustu á svæðinu

• Skipulagning og þátttaka í markaðssetningu,
samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila

• Önnur verkefni í samráði við stjórn
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yfir 40 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum. Stjarnan ehf.,
einkaleyfishafi Subway á Íslandi, rekur 24 Subway veitingastaði á Íslandi sem staðsettir eru víða um
land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var opnaður árið 1994. Markmið Subway um allan heim er
að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan skyndibita með hollustu að leiðarljósi. Lögð er áhersla á að
matseðillinn bjóði upp á bragðgóða valkosti sem henta heilbrigðum lífsstíl. Strangt gæðaeftirlit tryggir
að matvæli uppfylli ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 17. ágúst.

Verslunarstjóri
Subway leitar að öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að ná árangri í starfi og efla frábæran hóp.
Um er að ræða framtíðarstarf þar sem gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð, rekstrarþekkingu,
samskiptahæfni, frumkvæði, framúrskarandi þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
Helstu verkefni:

Við leitum að:

Verslunarstjóri stýrir daglegum rekstri verslunar og er leiðtogi
á sínum veitingastað. Starf hans er mjög fjölbreytt enda tekur
verslunarstjóri þátt í öllum daglegum störfum staðarins og ber ábyrgð
á starfsmannastjórnun á sínum stað. Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir
pöntunum, uppgjörum, starfsmannamálum, þjónustu og afgreiðslu
ásamt öllu öðru sem tilheyrir starfinu.

Kraftmiklum starfsmanni með reynslu og þekkingu
á stjórnun og rekstri. Viðkomandi þarf að vera
sveigjanlegur og víðsýnn í starfi og hafa getu til að leiða
hóp starfsmanna ásamt því að veita viðskiptavinum
framúrskarandi þjónustu.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Góð laun í boði og árangurstengt hvatakerfi.

www.hagvangur.is

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

www.hagvangur.is
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ÁHUGA- OG AUKALEIKARAR ÓSKAST!

Þroskaþjálfi/iðjuþjálfi óskast
í Húnaþing vestra
Húnaþing vestra óskar eftir þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa til starfa í 50 – 100% starf
við skólaþjónustu sveitarfélagsins.
Starfið er laust frá 1. september 2014 eða eftir nánara samkomulagi.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Faglegt mat á þjónustuþörf fatlaðra
barna og ungmenna og gerð
einstaklingsáætlana
• Faglegur stuðningur við fjölskyldur
fatlaðra barna og ungmenna og
eftirfylgd úrræða
• Félagsleg ráðgjöf og önnur verkefni
innan skólaþjónustu fyrir börn og
ungmenni með sérþarfir
• Faglegur stuðningur við starfsfólk
skóla og leikskóla

Húnaþing vestra
Hvammstangi í Húnaþingi vestra er
stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi
vesta eru um 1.200. Hvammstangi er í
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð

Hæfniskröfur
• Starfsréttindi í þroskaþjálfun
eða iðjuþjálfun
• Þekking og reynsla af málefnum fatlaðra
barna og ungmenna og nemenda með
sérþarfir

frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi
vestra er til staðar öll almenn opinber
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar
þjónustu. Möguleikar til útivistar,
íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru

• Skipulagshæfileikar
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi
og taka þátt í þverfaglegu samstarfi
• Bílpróf
• Íslenskukunnátta
Launakjör eru skv. kjarasamningi
sveitarfélagsins við viðkomandi fagfélag.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast
skrifstofu Húnaþings vestra, Ráðhúsinu,
Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga
fyrir 23. ágúst, nk.
Nánari upplýsingar veitir
Esther Hermannsdóttir, sviðsstjóri
Fjölskyldusviðs, í síma 455 2413
og á netfangið esther@hunathing.is

fjölmargir og því er Húnaþing vestra

Við leikskólann Ásgarð Hvammstanga
eru lausar stöður:

góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.
Skólar í Húnaþingi vestra eru grænfánaskólar. Þeir eru staðsettir á Hvammstanga og Borðeyri.

• Deildastjóri eldra stigs, 100% starf
frá 15. september 2014.
• Matráður, 40% starf, mánudaga og
þriðjudaga frá 1. september 2014.
Við Borðeyrarskóla, samrekinn leik- og
grunnskóla er laus staða:
• Deildastjóri í leikskóla 70% starf frá
15. ágúst 2014. Í starfinu felst einnig
umsjón með daglegum rekstri leik- og
grunnskóla í samráði við skólastjórnendur
leikskólans Ásgarðs og Grunnskóla
Húnaþings vestra. Í Borðeyrarskóla
eru sjö nemendur í grunnskóla og fimm
nemendur í leikskóla.
Við leitum að einstaklingum með:
-Tilskilda menntun
-Skipulagshæfileika
-Lipurð í mannlegum samskiptum
-Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi
og taka þátt í þverfaglegu samstarfi

Við auglýsum eftir áhuga- og aukaleikurum fyrir
sjónvarpsseríu sem tekin verður upp veturinn
2014-2015. Leikarar þurfa að hafa náð 20 ára aldri.
Áhugasamir vinsamlegast sendið tölvupóst sem
inniheldur andlitsmynd, aldur og símanúmer á
netfangið: aukaleikarar123@gmail.com.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélaga. Í samræmi við
jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja
um störfin.
Upplýsingar um skólastarf í Húnaþingi
vestra má finna á www.leikskolinn.is/
asgardur. og www.skolatorg.is/kerfi/
hunathingvestra/skoli/
Umsóknafrestur er til 23. ágúst
næstkomandi. Umsóknir ásamt ferilskrá
skulu berast skrifstofu Húnaþings vestra,
Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5,
530 Hvammstanga.
Frekari upplýsingar veitir
Guðrún Lára Magnúsdóttir leikskólastjóri
í síma 4552343/8918264

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum
Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Brekkuhvammur (664 5853 brekkuhvammur@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri
Hlíðarberg (579 4300 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri
Leikskólakennari
Þroskaþjálﬁ
Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
Matreiðslumeistari (aﬂeysing)
Hraunvallaskóli (590 2881sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Leikskólakennari
Leikskólasérkennari/þroskaþjálﬁ
Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Þroskaþjálﬁ
Hörðuvellir (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Leikskólasérkennari/þroskaþjálﬁ
Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Leikskólasérkennari/þroskaþjálﬁ
Tjarnarás (565 9710 tjarnarás@hafnarfjordur.is)
Leikskólasérkennari
Þroskaþjálﬁ
Aðstoð í eldhús
Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari
Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.
Umsækjendum er bent á heimasíður skólanna til að kynna sér
stefnur og starfsemina nánar.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störﬁn.
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2014

Skólastjórnendur

Fræðslustjóri

PENNAVINIR ÓSKAST!
Launafulltrúi – 50% starf

Um framtíðarstarf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:
•
•
•
•
•
•

Hæfniskröfur:

Launavinnsla og umsjón með útborgun launa
Upplýsingagjöf og samskipti við starfsfólk
vegna launa- og kjaratengdra mála
Tímaskýrslur
Skýrslugerð
Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda
Önnur tilfallandi verkefni

•
•
•
•
•
•
•
•

Reynsla af launavinnslu
Þekking á DK launakerfi
Þekking á Bakverði tímaskráningarkerfi
Þekking á Navision er kostur
Þekking á kjarasamningum og réttindum
Góð almenn tölvukunnátta
Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð skilyrði
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Skiptiborð og móttaka – 50% starf
Um tímabundið starf er að ræða, eða til 31.desember 2014 og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•

•
•
•

Almenn símsvörun fyrir fyrirtækið
Móttaka viðskiptavina
Almenn skrifstofustörf
Önnur tilfallandi verkefni

Góð almenn tölvukunnátta
Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
Áreiðanleiki og stundvísi

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir og fyrirspurnir á atvinna@penninn.is fyrir 18.ágúst nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Austurstræti 18

Laugavegi 77

Akranesi - Dalbraut 1

Skólavörðustíg 11

Smáralind

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Kringlunni

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Álfabakka 14b,

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36
Penninn - Hallarmúla 4

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík
Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

VIÐSKIPTA- OG MARKAÐSFULLTRÚI (CLIENT PARTNER)
50% STARFSHLUTFALL
)UDQNOLQ&RYH\À VODQGLOHLWDUDÐYLÐVNLSWDRJPDUNDÐVIXOOWUŜD6WDUðÐIHOVWķĜYķDÐVW\ÐMDYLÐÀIUDPKDOGDQGL
farsælan vöxt viðskiptavina FranklinCovey á Íslandi með virku framlagi á sviði sölu- og markaðsmála.
8QQLÐHUQÀLÐPHÐVDPVWDUIVPŌQQXP)UDQNOLQ&RYH\À1RUÐXUOŌQGXQXPRJķ%DQGDUķNMXQXP%RÐLÐHUXSS
ÀYDQGDÐDĜMÀOIXQRJVWDUIVĜUŉXQ9LQQXWķPLHUVYHLJMDQOHJXUPLÐDVWYLÐKÀOIWVWDUIVKOXWIDOORJVWDUIVVWŌÐHU
KHLPDVNULIVWRIDDXNVWDUIVDÐVWŌÐXKMÀ)UDQNOLQ&RYH\À VODQGL

Viltu efla grænt samfélag?
Umhverﬁsstofnun leitar að starfsmanni með
áhuga á að eﬂa grænt samfélag, m.a. með umhverﬁsvottun, hvernig fjölga megi Svansvottuðum fyrirtækjum á Íslandi og bættri meðhöndlun
úrgangs. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverﬁ
sérfræðinga, þar sem áhersla er lögð á opin
samskipti, þverfaglega vinnu, erlent samstarf og
möguleika á að hafa áhrif á þróun starfs.
Ítarlegri upplýsingar um starﬁð og hæfniskröfur
til þess er að ﬁnna á starfatorg.is og http://www.
umhverﬁsstofnun.is/storf-i-bodi/
Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2014.
Umsóknir skulu sendar til Umhverﬁsstofnunar,
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið
umhverﬁsstofnun@umhverﬁsstofnun.is

HELSTU VERKEFNI:
» Koma á og fylgja eftir ráðgefandi sölu- og viðskiptatengslum til fyrirtækja og
stofnana hér á landi sem og erlendis.
» Þátttaka í mótun markaðsstefnu og umsjón allra markaðsmála og almannatengsla.
» Hafa umsjón með sölu og skipulagi opinna viðburða s.s. vinnustofum, námskeiðum,
áskriftum og öðrum markaðsviðburðum.
» Taka þátt í stjórnun viðskiptatengsla (Key Account Management).
» Verkefni á sviði almannatengsla.
» Aðlaga og/eða sérsníða efni og viðburði að þörfum viðskiptavina.
» Önnur sérverkefni.
HÆFNISKRÖFUR:
» A.m.k. tveggja ára reynsla af sölu og eftirfylgni viðskiptatengsla á fyrirtækjamarkaði.
» /mZR}SHTLUU[\UZLTUû[PZ[xZ[HYÄ
» Góð þekking á grunnþáttum í stjórnendaþjálfun, leiðtogafræðum, framleiðni og tímastjórnun, sölustjórnun, stefnumörkun og innleiðingu stefnu og verkefnastjórnun.
» ;LUNZSVNôLRRPUNmxZSLUZR\]PóZRPW[H\TO]LYÄLYTPRPS]¤N
» Rík samskiptafærni, frumkvæði, fagmennska, sveigjanleiki, þjónustulund, vinnugleði
og sjálfstæð vinnubrögð.
» Reynsla af rafrænni markaðssetningu og góð almenn tölvufærni.
» Mjög gott vald á íslensku og ensku. Reynsla í textasmíð nauðsynleg.
» Vandvirkni, samviskusemi og næmt auga fyrir hönnun.

UM FRANKLINCOVEY
-YHURSPU*V]L`ZtYO¤ÄYZPNxH\RPUUP
frammistöðu einstaklinga, teyma
og vinnustaða. Við störfum í 149 löndum
og höfum hlotið fjölda alþjóðlegra verðlauna
fyrir námskeið okkar, matstæki og aðra
þjónustu. Meðal viðskiptavina FranklinCovey
eru 90% af Fortune 100 og 75%
af Fortune 500 fyrirtækjum auk fjölda
opinberra stofnana og menntastofnana.
www.franklincovey.is
8PVŉNQDUIUHVWXUHUWLORJPHÐÀJŜVWQN
5ÀÐLÐYHUÐXUķVWDUðÐVHPI\UVW
<TZQ}UTLóZ[HYÄU\OLM\Y/PSK\Y,YSH
Björgvinsdóttir (hildur@radum.is), 519 6770
hjá Ráðum atvinnustofu.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að
Z¤RQH\TZ[HYÄómOLPTHZxó\9mó\T
www.radum.is. Með umsókn skal fylgja
greinargóð ferilskrá og kynningarbréf.
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FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Fjármálasvið Íslandsbanka

Forstöðumaður
Fjárstýringar
Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.

Hlutverk Fjárstýringar er fjármögnun bankans með útgáfu skráðra skuldabréfa á innlendum og
erlendum mörkuðum, innri verðlagning og stýring lausafjár-, gjaldmiðla- og vaxtaáhættu bankans.
Íslandsbanki óskar eftir að ráða forstöðumann Fjárstýringar. Forstöðumaður Fjárstýringar heyrir
undir framkvæmdastjóra Fjármálasviðs (CFO).
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

• Fjármögnun bankans , lausafjárstýring
og innri fjármögnun

• Reynsla af starfi á fjármálamarkaði

• Stýring á vaxta- og gjaldmiðlaáhættu
• Daglegur rekstur, uppbygging og þróun
deildarinnar

Nánari upplýsingar:
Jón Guðni Ómarsson, framkvæmdastjóri Fjármálasviðs,
844 4758, jon.omarsson@islandsbanki.is
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningastjóri,
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

• Leiðtogahæfni og færni í samningatækni
• Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

• Leiða og móta sterka liðsheild

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1.000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.

Skóla- og frístundasvið

Lausar stöður í grunnskólum, leikskólum og frístundaheimilum
Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar eru lausar til umsóknar stöður grunnskólakennara, leikskólakennara, frístundaráðgjafa, frístundaleiðbeinenda, þroskaþjálfa, skólaliða og starfsfólks í stuðningi við börn
ásamt ﬂeiri störfum.
Upplýsingar um lausar stöður í grunnskólum, leikskólum og frístundaheimilum er að ﬁnna á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf þar sem hægt er að sækja um störﬁn.
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.

TRÉSMIÐIR / RAFVIRKJAR
ÍAV er eitt stærsta og öﬂugasta
verktakafyrirtæki landsins sem byggir
á áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða
öfluga trésmiði og rafvirkja til starfa sem fyrst.

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.

Verkefni ÍAV eru um land allt og í Noregi. Nú vantar
okkur trésmiði og rafvirkja til að sinna verkefnum
okkar á höfuðborgarsvæðinu, á suðurnesjum og á
Akranesi.

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.

Lausar stöður í grunnskóla
Áslandsskóli (664-5501 leifur@aslandsskoli.is)
Kennsla á yngsta stigi
Hraunvallaskóli (664 5872 lars@hraunvallaskoli.is)
Þroskaþjálﬁ
Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
Kennsla á yngsta stigi
Setbergsskóli (664 5880 maria@setbergsskoli.is)
Skólaliðar
Skólaliði (baðvarsla drengja)
Þroskaþjálﬁ
Víðistaðaskóli (595 5800 hronn@vidistadaskoli.is)
Skólaliði
Allar upplýsingar gefa skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánar á heimasíðum skólanna.
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2014
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starﬁð.
Fræðslustjóri

Ertu
Ertuleikskólakennari?
leikskólakennari?
er til umsóknar
staða
OgLaus
langar
að verða
leikskólakennara.
deildarstjóri?

Viltu bætast
í hópinn?

Fyrir rétta aðila eru í boði góð laun, góður starfsandi
og góð starfsaðstaða.

L ik kóli

Verkefnastaða ÍAV er mjög góð og má m.a. nefna:

Laus er til umsóknar staða leikskólakennara.

s
s
s
s
s
s

Fangelsi á Hólmsheiði
Stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
Stækkun Methanólverksmiðju í Svartsengi
Aðveitustöð á Akranesi
Kísilver í Helguvík
Ýmis þjónustu- og viðhaldsverkefni

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 530-4200.
Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is.

Sjál d l it
fti
Ertu leikskólakennari?

Leikskólinn Sjáland leitar að leikskólakennurum og
starfsfólki með aðra uppeldismenntun eða reynslu af
starﬁ með börnum.
Sjáland er einkarekinn leikskóli sem starfar eftir Fjölvísistefnunni með áherslu á sjálfstæði og styrkleika hvers og
eins. Enn fremur vinnur hann með áherslu á græn gildi og
umhverﬁsmennt.
Leikskólinn Sjáland hvetur karla jafnt sem konur að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir
Sara Hrund Finnbogadóttir mannauðsstjóri
í síma 578-1220 eða á netfangið;
sarahrund@sjaland.is

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst n.k.

Við breytum vilja í verk

aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

ISO
9001

OHSAS
18001

Quality
Management

Occupational
Health and Safety
Management

FM 512106

OHS 606809
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Blaðamenn / Fréttamenn
- Fréttablaðið og Vísir.is óska eftir metnaðarfullu fréttafólki

Viltu ganga í lið með öflugustu fréttastofu landsins?
Í boði er krefjandi vinna á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.
Umsækjendur þurfa:

- að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
- að hafa afar gott vald á íslenskri tungu
- að vera færir í mannlegum samskiptum
- að geta unnið undir álagi
Reynsla af fréttamennsku og skrifum er nauðsynleg.
Áhugasamir sæki um á 365midlar.is fyrir 16. ágúst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Andri Ólafsson fréttastjóri á netfanginu andri@365.is

| ATVINNA |
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Íþróttakennara vantar á Vopnafjörð
Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir íþróttakennara fyrir næsta
skólaár. Skólinn leggur áherslu á íþróttakennslu með ﬂeiri
íþróttatímum en ætlast er til og er heilsueﬂandi skóli. Þá
vantar umsjónarmann með félagsstarﬁ unglinga og kennara
í almenna kennslu.

Óskum eftir vönum rafvirkjum og öﬂugum

aðstoðarmönnum
Umsóknir ásamt helstu upplýsingum sendist á helgi@rafholt.is
Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í þjónustu
við fyrirtæki og stofnanir.Boðið er upp á mjög góða aðstöðu fyrir starfsmenn.
Öﬂugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu.
www.rafholt.is

Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 861-4256
adalbjorn@vopnaskoli.is

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

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

WE IMPROVE PEOPLE’S MOBILITY
Do you want to join us?
GLOBAL PRODUCT MANAGER

GLOBAL PROCESS DEVELOPMENT PROJECT MANAGER

Össur hf. is looking for an ambitious and entrepreneurial individual to join
our team as a global product manager with focus on business development.
This global product manager will have the overall responsibility for
strategically managing one of our product lines with the aim of growing
proﬁtable market share while also further developing the business.

Össur hf. is looking for an ambitious and independent individual to
join our team as a project manager. The project team is responsible
for improving and aligning processes globally in cooperation with all
functions and locations.

Responsibilities:

Responsibilities:

• Strategically manage product portfolio
• Identify and implement new business opportunities related to
neurovascular diseases
• Develop product positioning and manage the product lifecycle
• Successfully launch new products to the market
• Create and drive global marketing strategy in cooperation with global
business units

•
•
•
•

Qualiﬁcations:
• Honesty, Frugality and Courage
• Master’s level business education
• Minimum of 5 years’ experience in marketing and/or business
development, preferably in the healthcare industry
• Ability to eﬀectively manage global projects and teams across functions
• International experience, excellent knowledge of English and great
communication skills

Project management
Workshop facilitation
Process mapping and analysis
Selection of IT systems in cooperation with IT

Qualiﬁcations:
•
•
•
•
•

Honesty, Frugality and Courage
University education
Minimum of 5 years of work experience
Leadership skills
Excellent knowledge of English and great communication skills

Applications should be sent to work@ossur.com, before the 21st of August 2014. Our HR team can give you more information about the positions, tel. 515-1300.

Össur is a global leader in non-invasive orthopedics, focused on delivering innovative solutions in the prosthetics,
osteoarthritis and injury solutions market. Össur has 2300 employees across the globe. The corporate values are; Honesty,
Frugality and Courage.

FOLLOW ÖSSUR ON

WWW.OSSUR.COM
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ÓSKA EFTIR VINNU.

Laus störf

Ýmislegt kemur til greina.
Hef lokið námi sem rekstrarfulltrúi og hef góða reynslu úr
atvinnulíﬁnu.Er barnlaus, reyklaus, stundvís og hugsa vel um
heilsuna.Áhugasamir sendi línu á smj.reykjavik@gmail.com

Leikskóli Seltjarnarness
(5959-280/290 sofﬁa@nesid.is)
• Leikskólakennara og leiðbeinendur vantar til starfa.

Grunnskóli Seltjarnarness
(595 9200 gustur@grunnskoli.is / olina@grunnskoli.is )
• Umsjónarkennsla á yngsta stigi, 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.
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 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.

www.seltjarnarnes.is

Seltjarnarnesbær

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.

seltjarnarnes.is

Þroskaþjálfi/iðjuþjálfi óskast
í Húnaþing vestra
Húnaþing vestra óskar eftir þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa til starfa í 50 – 100% starf
við skólaþjónustu sveitarfélagsins.
Starfið er laust frá 1. september 2014 eða eftir nánara samkomulagi.

Húnaþing vestra
Hvammstangi í Húnaþingi vestra er
stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi
vesta eru um 1.200. Hvammstangi er í
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi
vestra er til staðar öll almenn opinber
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar
þjónustu. Möguleikar til útivistar,
íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Faglegt mat á þjónustuþörf fatlaðra
barna og ungmenna og gerð
einstaklingsáætlana
• Faglegur stuðningur við fjölskyldur
fatlaðra barna og ungmenna og
eftirfylgd úrræða
• Félagsleg ráðgjöf og önnur verkefni
innan skólaþjónustu fyrir börn og
ungmenni með sérþarfir
• Faglegur stuðningur við starfsfólk
skóla og leikskóla
Hæfniskröfur
• Starfsréttindi í þroskaþjálfun
eða iðjuþjálfun
• Þekking og reynsla af málefnum fatlaðra
barna og ungmenna og nemenda með
sérþarfir

• Skipulagshæfileikar
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi
og taka þátt í þverfaglegu samstarfi
• Bílpróf
• Íslenskukunnátta
Launakjör eru skv. kjarasamningi
sveitarfélagsins við viðkomandi fagfélag.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast
skrifstofu Húnaþings vestra, Ráðhúsinu,
Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga
fyrir 23. ágúst, nk.
Nánari upplýsingar veitir
Esther Hermannsdóttir, sviðsstjóri
Fjölskyldusviðs, í síma 455 2413
og á netfangið esther@hunathing.is

Skólar í Húnaþingi vestra eru grænfána-

Við leikskólann Ásgarð Hvammstanga
eru lausar stöður:

skólar. Þeir eru staðsettir á Hvammstanga og Borðeyri.

YFIRNÁTTÚRULEGAN
VEITINGASTAÐ
Vegna aukinna umsvifa leitum við að jákvæðum
og kraftmiklum framtíðar starfsmönnum í eftirtalin störf:

Vaktstjóri með ríka þjónustulund sem náð
hefur 21 árs aldri og talar góða íslensku og ensku.

fjölmargir og því er Húnaþing vestra
góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

STARFSKRAFTAR ÓSKAST Á

• Deildastjóri eldra stigs, 100% starf
frá 15. september 2014.
• Matráður, 40% starf, mánudaga og
þriðjudaga frá 1. september 2014.
Við Borðeyrarskóla, samrekinn leik- og
grunnskóla er laus staða:
• Deildastjóri í leikskóla 70% starf frá
15. ágúst 2014. Í starfinu felst einnig
umsjón með daglegum rekstri leik- og
grunnskóla í samráði við skólastjórnendur
leikskólans Ásgarðs og Grunnskóla
Húnaþings vestra. Í Borðeyrarskóla
eru sjö nemendur í grunnskóla og fimm
nemendur í leikskóla.
Við leitum að einstaklingum með:
-Tilskilda menntun
-Skipulagshæfileika
-Lipurð í mannlegum samskiptum
-Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi
og taka þátt í þverfaglegu samstarfi

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélaga. Í samræmi við
jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja
um störfin.

Kaffibarþjónn með reynslu og ástríðu fyrir
kaffigerð og ríka þjónustulund. Æskilegt er að
viðkomandi haﬁ náð 21 árs aldri og tali góða
íslensku og ensku.

Eldhússtarfsmaður með reynslu af eldhússtörfum, töluð íslenska æskileg og enska
nauðsynleg.

Lagerstjóri með mikla skipulagshæﬁleika,
tölvukunnáttu og talar góða íslensku.

Upplýsingar um skólastarf í Húnaþingi
vestra má finna á www.leikskolinn.is/
asgardur. og www.skolatorg.is/kerfi/
hunathingvestra/skoli/

Umsóknir sendist á rakel@glo.is
fyrir 15. ágúst.

Umsóknafrestur er til 23. ágúst
næstkomandi. Umsóknir ásamt ferilskrá
skulu berast skrifstofu Húnaþings vestra,
Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5,
530 Hvammstanga.
Frekari upplýsingar veitir
Guðrún Lára Magnúsdóttir leikskólastjóri
í síma 4552343/8918264
Laugavegur 20b · Engjateigur 19 · Hafnarborg Hafnarﬁrði

Skólastjórnendur

Sími 553 1111 · www.glo.is · #gloiceland

ÚTKEYRSLA OG SÖLUSTARF
Óskum eftir samviskusömum og drífandi einstaklingi
til útkeyrslu, lagerstarfa og til að taka pantanir.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf ﬂjótlega.
Umsóknir berist til core@core.is

Velferðarsvið

Teymisstjóri hjúkrunar Hjá Heimaþjónustu Laugardals og Háaleitis
Laus er til umsóknar staða teymisstjóra í heimahjúkrun við Heimaþjónustu Laugardals og Háaleitis að Síðumúla 39,
Reykjavík. Um er að ræða 90-100% starf frá 1. september 2014 eða eftir samkomulagi . Áhugavert og krefjandi starf
þar sem unnið er að þjónustu við einstaklinga sem þurfa aðstoð við athafnir daglegs lífs og sérhæfða hjúkrunarþjónustu á heimilum þess. Markmiðið er að veita einstaklingsmiðaða og sveigjanlega hjúkrunarþjónustu. Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis veitir samþætta þjónustu heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yﬁrumsjón með starfsemi teymis og þeirri
hjúkrunarþjónustu sem teymið veitir
• Fagleg ábyrgð á veittri þjónustu teymis
• Framkvæmd og eftirfylgd hjúkrunaráætlana
• Þátttaka í þverfaglegu samstarﬁ
• Samskipti við heilbrigðisstofnanir

Starfsmaður í Flugrekstrardeild.
Avijet leitar að öﬂugum starfsmanni í ﬂugrekstrardeild
félagsins. Starﬁð felst m.a í gerð ﬂugplana, öﬂun yﬁrﬂugsheimilda, skipuleggja ﬂugafgreiðslu og eldsneyti.
Einnig skipulag fyrir áhafnir, m.a þjálfun og vinnuskrá,
ﬂugmiðar, hótel oﬂ.

• Reynsla af teymisvinnu og af útdeilingu verkefna
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæﬁleikar
• Góð tölvukunnátta m.a. exel og word
• Góð þekking á Sögu kerﬁnu
• Íslenska, gott málfar og góður frágangur á texta

Hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyﬁ
• Framhaldsnám er nýtist í starﬁ er kostur
• 3 – 5 ára starfsreynsla sem hjúkrunarfræðingur
• Reynsla af hjúkrun og að setja upp
hjúkrunaráætlun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og samstarfsvilji
• Hafa getu til að vinna undir álagi
• Góð enskukunnátta bæði í máli og riti nauðsynleg

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
jobs@avijet.is merkt „Starfsmaður í OPS“.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ingibjörg Þórisdóttir, hjúkrunarstjóri í síma 411-1590 eða með því að senda
fyrirspurnir á ingibjorg.halla.thorisdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 23. ágúst 2014.

Sérfræðingur í fyrirtækja–
viðskiptum á Akureyri
Landsbankinn óskar eftir sérfræðingi í fyrirtækjaviðskiptum í útibú bankans á Akureyri.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur

»

»

»

»
»

Umsjón með samskiptum við fyrirtæki
í viðskiptum við útibúið.
Úrvinnsla gagna, svo sem ársreikninga,
stöðu trygginga, áhættumats
rekstraraðila og mat lánsumsókna.
Öflun nýrra viðskiptasambanda.

»
»

Viðskiptafræði eða sambærilegt
háskólanám sem nýtist í starfi.
Reynsla af rekstri eða útlánamálum
fyrirtækja.
Framúrskarandi samskiptafærni
og góð tölvukunnátta.

Nánari upplýsingar veita Inga Ásta
Karlsdóttir, útibússtjóri Landsbankans
á Akureyri, í síma 410 8383 og Ingibjörg
Jónsdóttir hjá Mannauði í síma 410 7902.
Umsókn merkt „Fyrirtækjasérfræðingur
á Akureyri“ fyllist út á vef bankans.
Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst.

Skýrslugerð og ýmis undirbúningsvinna lánsumsókna fyrir útibússtjóra
og/eða lánanefnd.

Landsbankinn

Nánari upplýsingar

landsbankinn.is

410 4000

L A N D S B A N K I N N, K T . 4 7 1 0 0 8  0 2 8 0

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.

GG VERK leitar að
framúrskarandi mönnum í

Velferðarsvið

Fjármálasérfræðingur - Velferðarsvið
Laust er til umsóknar starf fjármálasérfræðings á sviði uppgjörs og áætlana á skrifstofu fjármála og rekstrar
Velferðarsviðs. Starﬁð felur í sér vinnu við mánaðarleg uppgjör og fjárhagsáætlun sviðsins. Auk þess vinnur
sérfræðingur að fjármálatengdum greiningum í velferðarþjónustu. Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem
fyrst.
Helstu verkefni og ábyrgð:
•
•
•
•

Umsjón með mánaðarlegum uppgjörum sviðsins
Umsjón og ábyrgð með kostnaðarmati ýmissa verkefna
Þátttaka í gerð fjárhagsáætlunar sviðsins
Þátttaka í starfshópum

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða hagfræði.
Framhaldsmenntun sem nýtist í starﬁ æskileg
• Reynsla af sambærilegu starﬁ æskileg
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

mótauppslátt
GG verk ehf. er byggingafyrirtæki í örum
vexti og vantar að bæta við sig smiðum
og vönum mönnum í mótauppslátt hið
snarasta. Hópar koma sterklega til greina.
Sæktu um hjá okkur á ggverk.is
eða sendu okkur ferilskrána þína
á ggverk@ggverk.is merkt
„starfsumsókn“.
Askalind 3
517 1660
ggverk.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags viðskipta - og hagfræðinga.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Agnes S. Andrésdóttir í síma 411-1111 eða með því að senda
fyrirspurnir á agnes.sif.andresdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Starfagátt
STARFs

Umsóknarfrestur er til 23. ágúst 2014.
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.

Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má
finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs

www.starfid.is
Velferðarsvið

Teymisstjóri í heimahjúkrun og hjúkrunarfræðingur
hjá Heimaþjónustu Reykjavíkur
Leitað er eftir hjúkrunarfræðingi í stöðu teymisstjóra í heimahjúkrun við Heimaþjónustu Reykjavíkur að Álfabakka
16, Reykjavík. Um er að ræða 90-100% starf frá 1. september 2014 eða eftir samkomulagi.
Einnig er laus staða hjúkrunarfræðings í 80% vaktavinnu.
Við vinnum að þjónustu við einstaklinga sem þurfa aðstoð við athafnir daglegs lífs og sérhæfða hjúkrunarþjónustu á
heimilum þess. Markmiðið er að veita einstaklingsmiðaða og sveigjanlega hjúkrunarþjónustu.

Teymisstjóri

Hjúkrunarfræðingur

Helstu verkefni og ábyrgð
• Yﬁrumsjón með starfsemi teymis og þeirri hjúkrunarþjónustu sem teymið veitir
• Fagleg ábyrgð á veittri þjónustu teymis
• Framkvæmd og eftirfylgd hjúkrunaráætlana
• Tengiliður í þverfaglegu samstarﬁ
• Samskipti við heilbrigðisstofnanir

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Hjúkrunarþjónusta við einstaklinga í heimahúsi
• Virk þátttaka í starfsemi teymis
• Upplýsingasöfnun og mat á þjónustuþörf
• Önnur sérhæfð hjúkrunarverk í samvinnu við
• teymisstjóra hjúkrunar

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyﬁ
• Framhaldsnám er nýtist í starﬁ er kostur
• 3 – 5 ára starfsreynsla sem hjúkrunarfræðingur
• Reynsla af hjúkrun og að setja upp hjúkrunaráætlun
• Reynsla af teymisvinnu og af útdeilingu verkefna
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæﬁleikar
• Góð tölvukunnátta m.a. exel og word
• Góð þekking á Sögu kerﬁnu
• Íslenska, gott málfar og góður frágangur á texta

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyﬁ
• Framhaldsnám er nýtist í starﬁ er kostur
• 3-5 ára starfsreynsla æskileg
• Reynsla af hjúkrun og að setja upp hjúkrunaráætlun
• Reynsla af teymisvinnu og útdeilingu verkefna
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæﬁleikar
• Góð tölvukunnátta m.a. exel og word
• Góð þekking á Sögu kerﬁnu
• Íslenska, gott málfar og góður frágangur á texta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Þórdís Magnúsdóttir forstöðumaður hjúkrunar í síma 411-9600
eða með því að senda fyrirspurnir á thordis.magnusdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 23. ágúst 2014.
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.

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og Samtaka
atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni um þjónustu
við fólk án atvinnu, atvinnuleitendur, sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til starfa.
Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

VIÐ LEITUM AÐ

GÓÐU FÓLKI
Starfskraftar óskast til starfa
í endurvinnslustöð Kubbs í
Vestmannaeyjum.
Starfið felur í sér almenna sorphirðu og móttöku
í endurvinnslustöð Kubbs. Æskilegt er að viðkomandi hafi lyftarapróf og meirapróf er kostur.
Góð laun og húsnæði í boði fyrir réttu aðilana.
Atvinnuumsóknir sendist á kubbur@kubbur.is
Nánari upplýsingar um starfið í síma 456-4166
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2014

Kubbur ehf. er endurvinnslufyrirtæki með starfssemi
á Ísafirði, Vestmannaeyjum og Hafnarfirði.

| ATVINNA |
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Starfatorg.is

Rauði krossinn leitar eftir
verkefnastjóra
Rauði krossinn í Hafnarﬁrði og Garðabæ auglýsir
eftir að ráða verkefnastjóra heimsókna- og
hælismála. Um 80% starf er að ræða.
Helstu verkefni fela í sér daglega umsjón
heimsókna bæði til hælisleitenda og annarra hópa
ásamt umsjón með félagsstarﬁ hælisleitenda.
Auk þess veitir verkefnastjóri sjálfboðaliðum
verkefnanna
stuðning, hefur
umsjón með
fræðslu og þjálfun sjálfboðaliða ásamt kynningu á
verkefnunum.
Hæfniskröfur:
-

háskólapróf, æskilega úr hugmennta- eða félagsvísindum
reynsla af verkefnastjórnun
þekking á starfsemi félagasamtaka
og vinnu með sjálfboðaliðum kostur
gott vald á íslenskri og enskri tungu,
önnur tungumálakunnátta kostur
góð tölvufærni
sjálfstæði og sveiganleiki í starﬁ

Starfsstöð verkefnastjóra er í miðbæ Hafnarfjarðar
á lítilli en líﬂegri skrifstofu en verkefnastjóri er
einnig í samstarﬁ við aðra starfsmenn félagsins.
Frekari upplýsingar um starﬁð gefur Áshildur
Linnet í síma 561 1222 eða á netfanginu
ashildur@redcross.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst.
Umsóknum skal skilað í einu pdf skjali til Hildar
Tryggvadóttur Flóvenz á netfangið hildur@
redcross.is

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Umsjónarmaður
Náms- og starfsráðgjafi
Sérfræðingur
Lífeindafræðingur á rannsóknadeild
Lögfræðingur
Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður í mötuneyti
Aðstoðardeildarstjóri
Stuðningsfulltrúi
Hagfræðikennari
Hjúkrunarfræðingur
Lyfjatæknir
Sjúkraliðar & starfsfólk við umönnun
Forritari
Hjúkrunarfræðingur
Iðjuþjálfi
Verkefnisstjóri á skrifst. Hjúkrunarfr.

Landhelgisgæsla Íslands
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Umhverfisstofnun
Sjúkrahúsið á Akureyri
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Ríkisskattstjóri
LSH, Blóðlækningadeild
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Menntaskólinn við Sund
LSH, Lungnadeild
LSH, Sjúkrahúsapótek
Sólvangur, hjúkrunarheimili
Námsmatsstofnun
LSH, Sérhæfð endurhæfingargeðd.
LSH, Barna og unglingageðdeild
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið

Bolungarvík
Árborg
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Selfoss
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Mosfellsbær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201408/611
201408/610
201408/609
201408/608
201408/607
201408/606
201408/605
201408/604
201408/603
201408/602
201408/601
201408/600
201408/599
201408/598
201408/597
201408/596
201408/595
201408/594

sími: 511 1144
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Netagerð
Ert þú heiðarlegur, samviskusamur og metnaðarfullur

Tor-Net óskar eftir að ráða vanan Netagerðarmann,
um framtíðar starf er að ræða í Hafnarﬁrði.
Vinsamlega sendið ferilskrá á tornet@tornet.is.
Nánari upplýsingar á skrifstofu S. 5557888.
Hjá Tor-Net starfa að jafnaði um 20 starfsmenn á
starfsstöðum þess í Hafnarﬁrði og á Las Palmas
Fyrirtækið sérhæﬁr sig í framleiðslu og sölu á ﬂottrollum.

Lausar stöður á frístundaheimilum

einstaklingur sem hefur áhuga á bílum? Þá erum við kannski að leita
af þér! Erum að bæta við okkur starfsmanni vegna aukinna umsvifa
í sölu á notuðum bifreiðum.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsfólk með
fjölbreytta hæﬁleika og áhuga á starﬁ með börnum í hlutastörf
á frístundaheimilum.
Sjá nánar á www.hafnarfjordur.is

Helstu verkefni og ábyrgðir: Þjónusta viðskiptavini bílasölunnar,
fylgja eftir fyrirspurnum og vinna með kaupanda og seljanda í
100% trúnaði. Töluverð teymisvinna fylgir starﬁnu og mikil
upplýsingaskylda. Starﬁnu fylgir helgarvinna mismikil eftir árstíðum.

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst næstkomandi.

STARFSMAÐUR ÓSKAST

FINNST ÞÉR GAMAN AÐ BAKA?
MUFFIN BAKERY

FRAMLEIÐSLUELDHÚS TE&KAFFI

Óskum eftir starfsmanni til að sjá um
bakstur fyrir kaffihús fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að vera röskur, sjálfstæður
í vinnubrögðum og hafa reynslu af bakstri.
Unnið er á kokkavöktum frá 05:00 - 11:00,
15 daga í mánuði og aðra hvora helgi.
Aldurstakmark 25 ár.

Við leitum að duglegum og áhugasömum
einstaklingi til að takast á við spennandi verkefni
í framleiðslueldhúsi fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að vera röskur og
sjálfstæður í vinnubrögðum.
Unnið er á kokkavöktum frá 06:00 - 14:00,
og aðra hvora helgi. Aldurstakmark 25 ár.

Um er að ræða framtíðarstarf.
Umsóknir berist á gunnvant@teogkaffi.is
fyrir 17.ágúst.

Um er að ræða framtíðarstarf.
Umsóknir berist á gunnvant@teogkaffi.is
fyrir 17.ágúst.

Hæfniskröfur: Leitum af kraftmiklum einstaklingi með áhuga á
þjónustu og sölumennsku.
• almenn tölvukunnátta
• góðir skipulagshæﬁleikar og jákvætt lífsviðhorf
• frumkvæði og samstarfsvilji, öguð vinnubrögð
• hæfni í mannlegum samskiptum
• löggiltur bifreiðasali, kostur
Áhugasamir geta sent umsóknir á asgeir@planid.is,
allar frekari upplýsingar fást á staðnum eða í síma 517-0000,
hjá Ásgeiri A. Ámundssyni eða Rúnari Tómassyni.
Umsóknarfrestur er til 23.ágúst. 2014

SNYRTIFRÆÐINGUR
með meistarapróf óskast.

teogkaffi.is

teogkaffi.is

Blue Lagoon spa leitar að metnaðarfullum
snyrtifræðingi með meistarapróf til starfa.
Starfsreynsla nauðsynleg.

www.kronan.is

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá ásamt mynd og
meðmælendum til: thorny@bluelagoonspa.is fyrir 23. ágúst.
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Sótt er um störfin á: www.kronan.is

Íslenska barnafatamerkið Ígló&Indí
auglýsir eftir verslunarstjóra
Starfssvið:
Ɣ Ábyrgð á rekstri verslana Ígló&Indí á Skólavörðustíg
og í Kringlunni
Ɣ Fylgja eftir sölu- og þjónustumarkmiðum
Ɣ Áætlanagerð og eftirlit með rýrnun
Ɣ Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
Ɣ Dagleg stjórnun
Ɣ Starfsmannahald, mönnun vakta og ráðningar
Ɣ Fræðsla, þjálfun og eftirfylgni
Ɣ Umsjón með útliti verslana og framsetningu

Hæfniskröfur:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Reynsla af verslunarstjórastarfi nauðsynleg
Háskólamenntun kostur
Góð tungumálakunnátta nauðsynleg
Rík þjónustulund, jákvætt viðmót og sveigjanleiki
Góðir samskiptahæfileikar og frumkvæði nauðsynlegt

Umsóknarfrestur er til og 24. ágúst 2014 og ber að skila
inn umsóknum með tölvupósti ásamt ferilskrá til Guðrúnar
Tinnu Ólafsdóttur framkvæmdastjóra Ígló&Indí á netfangið
tinna@igloandindi.com. Öllum umsóknum verður svarað
skriflega og er fullum trúnaði heitið við vinnslu þeirra.
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Ígló&Indí er íslenskt barnafatamerki sem hannar og
framleiðir fatnað fyrir börn á aldrinum 0-12 ára.
Fyrirtækið rekur tvær verslanir, í Kringlunni og á
Skólavörðustíg 4, ásamt netverslun www.igloandindi.com.
Til viðbótar er fatnaður Ígló&Indí seldur í 40 öðrum
verslunum um allan heim.
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Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is



NÚ ER AÐ HRÖKKVA EÐA STÖKKVA!
SKÓGARHLÍÐ 12

105 REYKJAVÍK

www.hagvangur.is

SÍMI 520 4700

Gólﬂausnir Malland ehf. Lágmúla 7, Reykjavík are
seeking for workers for industrial ﬂooring installations.
We are seeking for long term workers. Good salary for
good workers. We are looking for healthy persons not
younger than 18 years old.
Please contact Kristinn at 564 55 33 or kristinn@malland.is.
Gólﬂausnir Malland ehf. Lágmúla 7, Reykjavík zatrudni
pracowników do instalowania podlóg przemyslowych i
mieszkaniowych. Wiek min. 18lat. praca na pelny etat.
Tylko powazne oferty. Kontakt: Kristinn,
tel. 564 5533 – kristinn@malland.is

Lágmúla 7, Reykjavík
www.malland.is/ Sími 564-5533

Vilt þú leggja heiminn
að vörum Íslendinga
með Kaffitári?

Grunnskólinn á Þórshöfn auglýsir eftir
skapandi og kraftmiklum kennurum.
Á Þórshöfn er mikil uppbygging, góðar samgöngur
eru til staðarins bæði í lofti og láði. Á staðnum er öll
helsta þjónusta og næg atvinna.
Lykilorð okkar í GÞ eru , og en þessi gildi leggjum við
rækt við vinsemd, virðingvellíðan virkni og leitumst við
að uppfylla. Starfsfólk skólans hefur sinnt fjölbreyttu
þróunarstarﬁ á liðnum árum og leggur áherslu á virkni og
hlutdeild allra í skólabragnum. Áherslan er í skólastarﬁnu
er á fjölbreytta kennsluhætti, eﬂingu læsis, félagsfærni
(ART) og samvinnu allra í skólanum, jafnt nemenda sem
fullorðinna.

Gólﬂausnir Malland ehf.
Lágmúla 7, Reykjavík, óskar eftir
starfsmönnum í gólﬂagningarstörf.
Um er að ræða framtíðarstörf. Boðið er upp á góða
tekjumöguleika. Leitað er eftir hraustum einstaklingum eldri
en 18 ára með bílpróf og hafa áhuga á mikilli vinnu.
Umsækjendur skili inn umsóknum á kristinn@malland.is

RÆSTINGAR
Við óskum eftir jákvæðum og duglegum
einstaklingi í hlutastarf við ræstingar
Vinsamlega sendið umsóknir til
info@grillmarkadurinn.is

Við óskum eftir umsjónarkennara í 1. og 2. árgangi
sem er hluti af kennsluteymi 1. – 4. árgangs.
Viðkomandi skal hafa kennsluréttindi í grunnskóla.
Um er að ræða tímabundna ráðningu til eins árs.
Grunnskólinn á Þórshöfn auglýsir eftir sérkennara.
Viðkomandi skal hafa kennsluréttindi í grunnskóla
og lokið námi í sérkennslufræðum.



Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2014
Áhugasamir haﬁ samband við
skólastjóra, Ingveldi Eiríksdóttur
ingveldur@thorshafnarskoli.is
S: 8526264

LÆKJARGATA 2A | 101 REYKJAVÍK
SÍMI 571 7777 | GRILLMARKADURINN.IS

VILTU VINNA?
EF ÞÚ VILT VERA HLUTI AF ÖFLUGUM HÓP STARFSMANNA Í
STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS ÞÁ ER TÆKIFÆRIÐ NÚNA:)

Kafﬁtár leitar að kröftugum einstaklingi í
söludeild okkar til að starfa sem sölu- og
þjónustufulltrúi á fyrirtækjamarkaði.
Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku
• Hæfni og áhugi á mannlegum samskiptum
• Áhugi fyrir kafﬁ
• Góð almenn tölvukunnátta
• Tæknilega þenkjandi
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Helstu verkefni:
• Viðhald og öﬂun nýrra viðskiptavina
• Heimsóknir í fyrirtæki (sölu og
þjónustuheimsóknir)
• Áætlanagerð
• Undirbúningur og eftirfylgni
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um
starﬁð á heimasíðu Kafﬁtárs, www.kafﬁtar.is
Umsóknarfrestur er til 22. ágúst.
Frekari upplýsingar veitir Guðbjörg
Ásbjörnsdóttir í s: 420 2703
Kafﬁtár framleiðir og selur einungis úrvalskafﬁ. Við
leggjum áherslu á gæði og ferskleika. Við erum
skemmtileg, alúðleg, umhverﬁsvæn, litaglöð og líka
röff og töff. Við setjum fók í fyrirrúm og opnum hjarta
okkar til að koma boðskap Kafﬁtárs til skila og tengjast
viðskiptavinum okkar traustum böndum. Við kaupum
kafﬁ án krókaleiða til að stuðla að því að við fáum
besta kafﬁ sem völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt
verð fyrir vöru sína.
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VERSLUN

Sölumaður óskast í fullt
starf við ráðgjöf og val á
tölvubúnaði auk tilfallandi
starfa í verslun. Víðtæk
þekking á innviðum PC
tölvubúnaðar skilyrði.

SENDILL

LAGER

INNKAUP

Hress og heilsuhraustur
einstaklingur með bílpróf
óskast í hlutastarf frá 12-16
til að sendast með vörur til
viðskiptavina fyrirtækjasviðs. Skilyrði að vera ratvís á
höfuðborgarsvæðinu.

Öﬂugur starfskraftur
óskast í fullt starf á lager
og lagermóttöku en við
leitum að heilsuhraustum, talnaglöggum og
nákvæmum einstakling.

Innkaupafulltrúi óskast í
fullt starf við vörustjórnun,
innskráningu og tilfallandi
verkefni. Góð Excel kunnátta og víðtæk þekking á
PC tölvubúnaði skilyrði.

Sendið tölvupóst á starf@tolvutek.is með ferilskrá • Góð laun í boði og fullur trúnaður

Reykjavík
Re
eykjav
eykj
av
vík • Hallarm
Hallarmúla
rmúla 2 • 563 6900 | Akureyri
Aku
kure
rey
eyrri • Undirhlíð
Undirrhlíð
íð
ð 2 • 43
430 6900
Tölvutek er einn stærsti dreiﬁngar- og söluaðili á tölvum og tölvubúnaði til einstaklinga og smærri fyrirtækja á
Íslandi með verslanir, fyrirtækja- og þjónustusvið í Reykjavík og á Akureyri. Tölvutek er rótgróið fyrirtæki með yﬁr
60 þrautþjálfaða starfsmenn. Sterk staða Tölvutek var staðfest þriðja árið í röð þegar Tölvutek var valið eitt af sterkustu
fyrirtækjum landsins með viðurkenningu frá Creditinfo en Tölvutek er á meðal 1% íslenskra fyrirtækja sem stóðst þær
kröfur sem þurfti til að vera valið FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI 2011, 2012 og 2013. Við erum enn að stækka og okkur
hlakkar til að fá þig í samheldinn og traustann hóp starfsmanna Tölvutek.

9. ágúst 2014 LAUGARDAGUR
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Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Vegna aukinna umsvifa og góðrar verkefnastöðu leitum við að nýjum starfsmanni:

Hótel - Gestamóttaka
6WDUIVVYLè
$OPHQQWJHVWDPyWW|NXVWDUIi+yWHO+DIQDU¿UèL

6NLO\UèL
5H\QVODDIVDPE ULOHJXPVW|UIXPHUVNLO\UèL
5H\QVODDIEyNXQDUYpOXPRJHèDPDUNDèVVHWQLQJX
iQHWLQXHUVNLO\UèL
8PHUDèU èDIXOOWVWDUIHQKOXWDVWDUIP|JXOHJW
RJPLNLOY JWDèJHWDE\UMDèVHPI\UVW
8PHUDèU èDYDNWDYLQQX*yèW|OYXRJWXQJXPiOD
NXQQiWWD VNLOHJRJVMiOIVW èYLQQXEU|Jè
8PVyNQLUVHQGLVWiRI¿FH#KKRWHOLViVDPWIHULOVNUi
IDULèYHUèXUPHèDOODUXPVyNQLUVHPWU~QDèDUPiO

Sérfræðingur á rafmagnssviði
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tæknifræði,
verkfræði, iðnfræði eða sambærilegt nám.
• Forritun iðnstýrivéla.
• Reynsla af eða þekking á rafstýrðum
hraðabreytum.
• Reynsla af CAD teikniforritinu.
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi
við lausn verkefna.

· Aðstoðarmanneskja í eldhús í leikskólann
Grænatún

· Leikskólakennarar í leikskólann Læk
· Leikskólakennarar í leikskólann Efstahjalla
· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í sérkennslu í
leikskólann Efstahjalla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

Viðkomandi þarf að vera reiðubúinn til að fara
erlendis á vegum fyrirtækisins.

· Skólaliði í Kársnesskóla
· Starfsfólk í dægradvöl í Kársnesskóla
· Húsvörður í Kársnesskóla
· Kennari í upplýsinga- og tæknimennt í

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá sendist til
Naust Marine, Miðhellu 4, 221
Hafnarfirði eða á netfangið naust@naust.is.

· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla

Lindaskóla
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

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Kópavogsbær
kopavogur.is

Heilbrigðisfulltrúi í Matvælaeftirliti

Hefur þú ástríðu
fyrir matargerð?

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur auglýsir laust til umsóknar starf heilbrigðisfulltrúa í matvælaeftirliti.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í tvær deildir: Matvælaeftirlit og Umhverfiseftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og
hundaeftirlits.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er hjá Umhverfis- og skipulagsviði Reykjavíkurborgar sem er eitt af fagsviðum borgarinnar
og samanstendur af skrifstofum skipulags, byggingar og borgarhönnunar, framkvæmda og viðhalds, reksturs og umhirðu
borgarlandsins, sviðsstjóra auk umhverfisgæða.
Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi
og tryggja sem kostur er að neysluvatn og matvæli borgarbúa séu örugg og heilnæm.
Starf hjá Matvælaeftirliti felst í eftirliti með matvælum og hollustuháttum í fyrirtækjum og stofnunum, útgáfu starfsleyfa,
umsögnum, fræðslu og að sinna kvörtunum, ásamt öðrum verkefnum.
Deildarstjóri Matvælaeftirlits er næsti yfirmaður.
Í starfinu felst m.a. :
s !¡ HAFA REGLUBUNDI¡ EFTIRLIT OG EFTIRFYLGNI ME¡
starfsleyfisskyldum fyrirtækjum í samræmi við lög um
matvæli nr. 93/1995, lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir og reglugerðir skv. þeim.
s !¡ SINNA SKRÉNINGUM SKâRSLUGER¡ OG BRÏFASKRIFTUM SINNA
kvörtunum og annast fræðslu. Beita þvingunarúrræðum í
samráði við deildarstjóra.
s !NNAST UNDIRBÞNING VEGNA STARFSLEYFISUMSØKNA OG
umsagna um verkefni heilbrigðiseftirlits.
s 3INNA Ú¡RUM VERKEFNUM SAMKVMT FYRIRMLUM
deildarstjóra.
s !¡ VINNA ME¡ HØPI SÏRFR¡INGA (EILBRIG¡ISEFTIRLITSINS

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

Lostæti leitar eftir dugmiklum matreiðslumanni sem og
matráði / reynslumiklum aðstoðarmanni í starfsstöð sína í
eldhúsi Lostætis á Akureyri. Lostæti er rótgróið, metnaðarfullt
og farsælt matreiðslufyrirtæki, eitt stærsta sinnar tegundar á
landsbyggðinni.
Skemmtilegur vinnustaður sem býður upp á góðan vinnutíma.

Hæfniskröfur:
t Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
tÁUTKØOBSTFNJ ÈSFJ§BOMFJLJPHIGOJUJMB§WJOOBVOEJSÈMBHJ
t4OZSUJNFOOTLBPHISFJOMUJ

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar.
Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst.
Umsóknarform og nánari upplýsingar um
fyrirtækið er að finna á www.lostaeti.is/atvinna
Fyrirspurnum svarar Eva Hrund Einarsdóttir
starfsmannastjóri, eva@lostaeti.is

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.
Nánari upplýsingar veitir Óskar Ísfeld Sigurðsson, deildarstjóri Matvælaeftirlits Heilbrigðiseftirlits
Reykjavíkur ,Borgartúni 12-14, frá kl. 9-16 í síma 411 1111 og með tölvupósti til oskar.isfeld.sigurdsson@reykjavik.is
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum Störf í boði. Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2014.
Nánari upplýsingar um Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er að finna á vefslóðinni: http://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í
síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Lostæti / Veislu- og veitingaþjónusta
www.lostaeti.is
lostaeti@lostaeti.is
s: 455 3700

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

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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BLIKKSMIÐJA TIL SÖLU
Til sölu blikksmiðja í Hveragerði.
Er í eigin húsnæði. Selst saman eða sitt í hvoru lagi.

Landsskipulagsstefna 2015-2026

Upplýsingar veitir Axel Wolfram í síma: 899-0647

Kynningar– og samráðsfundur

Lágafellsskóli
Við leitum að starfsmönnum
• Umsjónarkennari á yngsta stig - Um er að ræða
tímabundna ráðningu í 100% starfshlutfall skólaárið
2014-2015.
• Umsjónarkennari á yngsta stig - Tímabundin ráðning
í 70% starfshlutfall til áramóta vegna forfalla.

ÚTBOÐ
HVE-Stykkishólmi - endurbætur og
breytingar - áfangi 1B
ÚTBOÐ NR. 15703

• Þroskaþjálfar
Annars vegar í Höfðaberg sem er útibú frá Lágafellsskóla (vinna með 5 og 6 ára börnum), og hins vegar í
Lágafellsskóla.
Ef ekki fást þroskaþjálfar til starfa kemur til greina að
ráða iðjuþjálfa, sálfræðing, kennara eða starfsmenn
með aðra menntun sem nýtist í starfið. Umsækjendur
þurfa að geta hafið störf frá og með 15. ágúst. Æskilegt
er að viðkomandi hafi þekkingu á einhverfu
• Stuðningsfulltrúar
• Frístundaleiðbeinendur
Nánari upplýsingar er að finna á www.mos.is/lausstorf.
Einnig er hægt að hafa samband við Jóhönnu Magnúsdóttur skólastjóra í síma 8968230 eða á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is.

Fundurinn verður haldinn 15. ágúst næstkomandi á Hótel
Reykjavík Natura. Fundurinn er opinn öllum, þeir sem vilja taka
þátt eru beðnir að tilkynna það á netfangið landsskipulag@skipulagsstofnun.is.
Dagskrá
14.00-14.50 Yfirlit yfir valkostagreiningu og umhverfismat
14.50-16.15 Fyrri kynningar- og umræðulota
16.15-17.40 Seinni kynningar- og umræðulota
Nánari upplýsingar um tilhögun fundar og gögn er að finna á
heimasíðu landsskipulagsstefnu landsskipulag.is.

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. velferðarráðuneytisins, óskar eftir
tilboðum í innanhússframkvæmdir við áfanga 1B í Heilbrigðisstofnun
Vesturlands í Stykkishólmi. Áfangi 1B eru breytingar í byggingu A
(gamla sjúkrahúsinu). Um er að ræða breytingar á hluta 1.hæðar, en
þar á að innrétta og fullgera matsal starfsmanna og koma fyrir kæli- og
frystiaðstöðu fyrir eldhús. Skipt verður um gólf og loftaefni og veggir
málaðir og lagnir endurnýjaðar. Á sömu hæð skal endurgera snyrtingar og ræstiaðstöðu, skipt verður þar um hluta af gólfefnum, sem og
hluta af loftaefnum og lagnir endurnýjaðar. Við inngang á jarðhæð
skal endurinnrétta anddyri með nýjum rennihurðum, og nýjum gólf- og
loftaefnum. Þar skal utandyra setja upp nýjan skjólvegg og klæða loft
skyggnis með timburklæðningu.
Vettvangsskoðun verður haldin Föstudaginn 15. ágúst kl. 13
að viðstöddum fulltrúa verkkaupa
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en föstudaginn 14. nóvember
2014. Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 12. ágúst 2014.
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn, 26. ágúst kl. 14:00
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

ÚTBOÐ

Á fundinum verður kynnt greining faghópa Skipulagsstofnunar
á mögulegum valkostum Landsskipulagsstefnu 2015-2026 og
leitað eftir ábendingum og sjónarmiðum um þá.
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Skaftárhreppur
Fulltrúi skipulags –og byggingarmála

ÚTBOÐ
GARÐABÆR - STOFNSTÍGUR
VESTAN HAFNARFJARÐARVEGAR
Tækni- og umhverfissvið Garðabæjar óskar
eftir tilboðum í verkið Stofnstígur vestan
Hafnarfjarðarvegar.
Verkið felst í að leggja nýjan stofnstíg vestan
Hafnarfjarðarvegar, á milli göngubrúar við
Hraunsholt og undirganga við Bólstað, gerð
jarðvegsmana og undirstaða fyrir
hljóðgirðingar.
Helstu magntölur eru:
Hljóðmanir:
Undirstöður fyrir hljóðvegg:
Burðarlög:
Malbik:
Vaxtarlag á grassv.
Grasþakning:
Grassáning:
Holræsalagnir:
Ljósastrengir:

600 m3
50 stk
700 m3
1.155 m2
220 m3*
1.070 m2
1.150 m2
75 m
355 m

Lokaskiladagur verksins er 15.11.2014

Auglýsing um skipulagsmál í Skaftárhreppi

Örﬁrisey olíubirgðastöð.
Olíudreiﬁng ehf og Skeljungur hf óska eftir
tilboðum í „Skiptingu bensín- og etanólþróar“
í olíubirgðastöð í Örﬁrisey í Reykjavík.
Helstu magntölur:
Jarðvinna vegna þróarveggja
Lagnaskurðir
Mótasmíði
Bendistál
Steinsteypa

300 m
165 m
2.000 m2
37.000 kg
440 m3

Verki skal lokið eigi síðar en 10. desember 2014.
Útboðsgögn verða send í tölvupósti til verktaka.
Senda skal tölvupóst á hjortur@internet.is til að
fá útboðsgögn á rafrænu formi og skal tilboðum
skilað á sama netfang eða á skrifstofu
Olíudreiﬁngar ehf Hólmaslóð 8, Reykjavík.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Olíudreiﬁngar
Hólmaslóð 8 í Reykjavík 21. ágúst 2014 kl 11:00.
Vettvangsskoðun fer fram 15. ágúst kl 11:00.

Breyting á Aðalskipulagi Skaftárhrepps 2010-2022 –
Orustustaðir – Lengdur
athugasemdafrestur
Með auglýsingu þessari er er komið á framfæri lengri
athugasemdafrest vegna tillögu aðalskipulagsbreytingar
að Orustustöðum. Tillaga þessi var samþykkt í sveitarstjórn til auglýsingar þann 15.júlí 2014. Í samræmi við
31.gr. Skipulagslaga nr.123/2010, er hér með auglýst eftir
athugasemdum vegna áður auglýstrar tillögu að aðalskipulagsbreytingu.
Viðkomandi aðalskipulagstillaga liggja frammi á skrifstofu
Skaftárhrepps, Klausturvegi 10 og á skrifstofu Mýrdalshrepps Austurvegi 17. Auk þess sem nálgast má tillöguna
á heimasíðu Skaftárhrepps
www.klaustur.is frá 24.júlí til 12. September 2014.
Athugasemdafrestur við tillögur þessar er til og með
12.september 2014. Athugasemdum skal skila skriﬂega á
skrifstofu Skaftárhrepps eða í tölvupósti á bygg@vik.is
eða bygg@klaustur.is. Þeir sem ekki gera athugasemdir
við tillöguna teljast samþykkir henni.
Vigfús Þór Hróbjartsson
Fulltrúi skipulags-og byggingarmála
Mýrdals-og Skaftárhreppi

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi á
vef Garðabæjar.
Tilboð skulu hafa borist teiknistofunni
Landslagi ehf, Skólavörðustíg 11, 101
Reykjavík, eigi síðar en mánudaginn 18.
ágúst 2014 kl. 11:30, þar sem þau verða
opnuð.

www.gardabaer.is
Tækni- og umhverfissvið

Fataverslunin MOMO

Einstakt tækifæri
Vegna persónulegra aðstæðna höfum við fengið til sölu Fataverslunina MOMO á Garðatorgi. MOMO er 5 ára gömul verslun og var
áður staðsett á Laugarveginum. leiguhúsnæðið er 187,5 fm. sem
skiptist í 124,4 séreignarrými og 63,1 fm. hlutdeild í sameign.
Verslunin er í fullum rekstri og hefur verið stöðug aukning á veltu.
Miklir möguleikar og gott tækifæri. Verð: 8 millj.
sími: 511 1144

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík
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FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4
STAKFELL.IS

5 35 1000

domusnova.is

Vatnsendahlíð 2 Skorradal

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Verð 29.700.000

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson

AUSTURKÓR 43 - 47 , KÓPAVOGUR
NÝ 3-4 HERBERGJA RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

Stærð : 87fm
Herbergi : 4
Byggingarár : 2011
Innréttaður Júlí/Ágúst 2014

OPIÐ HÚS LAUGARDAG KL 13-13:30

Óskar & Domusnova kynna lúxus-sumarhús á frábærum stað í Skorradal með miklu útsýni,
mikill gróður er í kringum húsið ásamt stórglæsilegum sólpalli sem er allt í kringum húsið.
Húsið afhendist fullbúið að innan með glæsilegum innréttingum,gólfefnum og tækjum.
Í húsinu eru 3. stór herbergi, stofa, eldhús og baðherbergi.Útihús er innréttað sem herbergi.
Húsið stendur á steyptum þversökklum og hefur verið vandað mjög til verks á öllum stöðum.
Lúxus-bústaður í 60 mín fjarlægð frá borginni.Sjá nánar á www.domusnova.is

Óskar Már Alfreðsson
Sölustjóri
oskar@domusnova.is
Sími : 615-8200

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

Opið hús í dag
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Opið hús Laugardag 9.Ágúst 16:00-18:00

160fm raðhús með innbyggðum bílskúr. Góð staðsetning í Austurkór í jaðri byggðarinnar þar sem er gott
útsýni. Stutt er í skóla, verslanir og þjónustu. Mikið er lagt í þessi hús og vel fyrir öllu hugsað.
Upplýsingar gefur Ómar Guðmundsson, sölumaður Stakfells í síma 696-3559 og omar@stakfell.is

Hallkelshólar 76, Grímsnesi
Tegund:

Sumarhús

Stærð:
Svefnherbergi:

74,9 fermetrar
3

Verð:

19.500.000

Sölufulltrúi er Inga

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

Kópavogur

Opið
Op
ið hhús
ús llau
augaard
au
rdag
agin
ag
innn 9. áágúúst
in
fráá 15
fr
15:0
:00:0
0-16
016:0
16
:000
:0

Vir
irkil
rkil
kilegaa fa
falle
llegur
lle
gur og vel hann
annaðu
aðurr 74,9
aðu
7 fm
fm. suma
marbú
ma
rbústa
rbú
staðu
sta
ður á Grí
ðu
Grímsn
msnesi
msn
esinu
esi
nu
nu.
Öll svefnnher
herber
ber
ergi
gin eru
gi
erru í einum
num hl
hluta
uta og
o stofaa og el
eldhú
dhús í öð
dhú
öðrum
ru hl
hlut
ut
uta
hússin
hhú
ú sin
iins.
s. C
Ca. 6600 ffm
m. pall
pall
allur
lllu með
m ð ný
nýleg
legum
leg
um (20013) ra
rafm
fmagns
fm
nsnud
snud
uddpo
dpotti
dpo
tt . Góð
leikað
lei
kaðsta
kað
staða
sta
ð fyr
y irr bör
yr
börnin
nin me
meðð mini
i gó
gólﬁ
lﬁ o.ﬂ
o.ﬂ.er
.er á svæ
svæðinnu. Lóð
Lóðin
in er 800
8000 fm.
og er lei
le gulóð.
óð. Ei
Eigan
gandi
gan
di ver
verður
ður á staðnu
num
nu
m og
og tekur
t r á mó
mótiti áhu
áhugas
gasömu
gas
ömum
ömu
m.
Einnig
Ein
nig mö
mögul
guleik
gul
eikii að
eik
að skoð
skoð
koðaa á öð
öðrum
um tí
tíma
ma um hel
he gin
gina.
a.
Hringi
Hri
ngiðð í sí
ngi
síma 822
822-29
-2965
-29
65 til að lá
l ta opn
opnaa rafm
rafm
afmagn
agnshl
agn
s ið.
ð.

stakfell@stakfell.is

201

gsm: 897-6717

Lautasmári

Löggiltur fasteignasali

Ásdís Ósk
gsm: 863 0402
asdis@husaskjol.is

Bæjarhraun – Hf. – Atvinnuhúsnæði

Opið hús sunnudaginn 10.ágúst frá kl 14:00 til 17:00

Falleg enda íbúð á þriðju hæð
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bakhús við Bæjarhraun. Innkeyrsludyr og ágæt lofthæð.
Húsnæðið skiptist í lagersal, kaffistofu, skrifstofu,
snyrting ofl. Sanngjörn leiga.

97,9 fm að stærð

S

Gott flæði í íbúð, nýtist vel
Lítið fjölbýli / tvær íbúðir á hæð
Svalir til suðurs

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími 519-2600
www.husaskjol.is, husaskjol@husaskjol.is
www.facebook.com/husaskjol

Sumarhús í landi Villingavatns
við Þingvallarvatn.

4ra herbergja
Nánari upplýsingar veitir

Ingibjörg
gsm: 897 6717
inga@husaskjol.is
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32,9 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

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

MARARGATA – REYKJAVÍK - GLÆSILEG FASTEIGN Í MIÐBORGINNI

Í einkasölu 48,1 fm sumarhús á eignarlandi í landi Villingarvatns við
Þingvallarvatn. Húsið er byggt 1974, skiptist í stofur, tvö herbergi,
eldhús, baðherbergi og geymslu. Vatn kemur úr borholu sem
sumarhúsaeigendur á svæðinu eiga, rafmagn er í húsinu.
Um er að ræða 2.257 fm eignarland á þessum frábæra stað rétt
við Þingvallavatn, stæði fyrir bát í bátahöfn fylgir húsinu.
Verð: 14.9 milj. Nánari upplýsingar veitir Heiðar í s: 693-3356
eða á heidar@valholl.is. Vilhjálmur er á staðnum s: 897-3715.
Stórglæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 355,1 fm einbýlishús á þremur hæðum auk riss og 18,6 fm bílskúr. Á efri hæðum hússins og í risi
er stór 7 herbergja glæsileg íbúð og á jarðhæð eru tvær litlar íbúðir sem hafa verið í útleigu en væri hægt að sameina aðalíbúð hússins. Eignin
hefur öll verið endurnýjuð að innan og innréttuð á afar smekklegan máta á sl. árum. Stofur eru stórar og bjartar og að hluta með verulega aukna
lofthæð, allt að 7 metrum. Stór eyja er í eldhúsi. Húsið er teiknað af Guðmundi H. Runólfssyni árið 1931. Rut Káradóttir innanhússarkitekt teiknaði
breytingar sem gerðar voru á eigninni að innan árið 2008. Þráinn Hauksson landslagsarkitekt hannaði lóð hússins sem var endurnýjuð árið 2012.
Frábær staðsetning í miðborginni.
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Einstakt tækifæri

á besta stað í miðbæ Reykjavíkur
Um er að ræða 6 íbúða eign í hjarta Reykjavíkur sem hefur verið mikið endurnýjuð að
utan sem innan. Eignin stendur á 508 fm eignarlóð sem býður upp á mikla möguleika.
Íbúðirnar eru ca 110 fm, 55 fm, 53 fm, 64 fm, 98 fm og 53 fm auk
sameignar. Í dag er eignin rekin sem gistiheimili og getur sá rekstur fylgt með í
kaupunum. Teiknuð hefur verið tillaga að 27 herbergja íbúðarhóteli ásamt bílakjallara
Stærð eignar: 471,1 fm

Fjöldi herbergja: 15

Byggingarár: 1889

Hörður Björnsson

Haukur Halldórsson, hdl.

Sími 660 8002
hb@remax.is

Sími 477 7771
haukurhalldors@remax.is

Sölufulltrúi

Löggiltur fasteignasali

Fasteignamat: 137.500.000

Fáðu nánari upplýsingar á skrifsfu okkar

RE/MAX ALPHA • SKEIFUNNI 17 • 108 REYKJAVÍK • WWW.REMAX.IS
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Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

Markviss leit

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

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

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

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

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.

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

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

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

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

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

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.
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ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Sölustjóri

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

BERTA
BERNBURG
Löggiltur fasteignasali
gsm 694 6369

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur fasteignasali

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur fasteignasali

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

ÓMAR
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm 696 3559

535 1000

STAKFELL.IS

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari
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