atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Getur þú fyllt Hörpu?
Starfsmaður miðasölu starfar á fjármálasviði Hörpu og heyrir
undir miðasölustjóra. Unnið er á vöktum og viðkomandi þarf
að geta haﬁð störf 15. ágúst.
Starfssvið
Þjónusta gesti við kaup á aðgöngumiðum á viðburði í Hörpu
Símsvörun og upplýsingagjöf um viðburði og húsið almennt
Önnur þau verkefni sem yﬁrmaður felur starfsmanni
Hæfniskröfur
Reynsla af vinnu við miðasölukerﬁ er kostur
Nákvæm og öguð vinnubrögð
Góð íslensku- og enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og góð þjónustulund
Stundvísi, reglusemi og snyrtimennska

Spennandi atvinnutækifæri á Geysi
Verslunin á Geysi í Haukadal óskar eftir starfsfólki í allar deildir fyrirtækisins.
Við leitum að duglegum einstaklingum með góða þjónustulund til að vinna
með okkur á ört vaxandi vinnustað.

Nánari upplýsingar veitir Jóna Björk Gunnarsdóttir,
miðasölustjóri: jona@harpa.is
Umsóknafrestur er til 31. júlí 2015. Umsóknum skal skilað
til Huldu Kristínar Magnúsdóttur, huldakristin@harpa.is.

• Mikil tækifæri í boði, framtíðarstörf og tímabundin ráðning
• Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi
• Umsóknir berist á netfangið: lovisa@geysir.com

Þeim skal fylgja ítarleg ferilskrá og mynd.

GEYSIR
HAUKADALUR
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www.harpa.is

Framkvæmdastjóri
innanlandsflugvallasviðs
Isavia leitar að öflugum stjórnanda í spennandi starf
Leitað er að öflugum stjórnanda sem
hefur örugga framkomu, samskiptahæfni, drifkraft og vinnur skipulega.
Gerð er krafa um reynslu í stjórnun og
háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Meðal verkefna framkvæmdastjóra eru:
• Að hafa yfirumsjón með rekstri og þróun innanlandsflugvalla og sjá til þess
að rekstur sé í samræmi við ytri og innri kröfur
• Að annast öll samskipti við hagsmunaaðila og þjónustukaupendur
• Áætlanagerð og eftirlit með hagkvæmum rekstri, framkvæmdum og öryggismálum
• Stjórnun starfsmannamála
Nánari upplýsingar gefur Katrín S. Óladóttir – katrin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til 12. ágúst

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1050 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.

Skólaliði óskast
við Tækniskólann

Íþróttakennara vantar
á Vopnafjörð
Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir íþróttakennara fyrir næsta skólaár.
Skólinn er heilsueﬂandi grunnskóli og er með ﬂeiri íþróttatíma en
ætlast er til. Við skólann er ágætt íþróttahús með heilsurækt.

Starfssvið skólaliða er dagleg umsjón með húsnæði skólans
auk þjónustu við nemendur og starfsfólk. Fjölbreytt starf sem
hentar báðum kynjum þar sem margþætt reynsla nýtist vel.
Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík þjónustulund mikilvæg.

Einherji, íþróttafélag, heldur uppi öﬂugu íþróttastarﬁ í byggðarlaginu og góðir möguleikar eru á íþrótta- og einkaþjálfun samhliða
íþróttakennslunni.
Flutningsstyrkur og húsnæðishlunnindi í boði.
Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 861 4256,
adalbjorn@vopnaskoli.is og aðstoðarskólastjóri
í síma 848 9768, sirra@vopnaskoli.is

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá
á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 1. ágúst 2015.

www.tskoli.is

Ráðningarþjónusta

Starf á þjónustuverkstæði
Bílasmiðurinn hf. óskar eftir að ráða fjölhæfan og lausnamiðaðan einstakling
til starfa við ísetningar og viðgerðir á miðstöðvum.
Leitað er að einstaklingi með menntun og/eða reynslu sem nýtist í starﬁ.

Hæfniskröfur
· Menntun á sviði bifvélavirkjunar, vélvirkjunar
eða bílasmíði mikill kostur

· Stundvísi og heiðarleiki

· Reynsla af sambærilegu starﬁ kostur

· Góð enskukunnátta

· Almenn tölvukunnátta

· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
Bílasmiðurinn hf er innﬂutningsog smásölufyrirtæki sem m.a. selur
og þjónustar Webasto miðstöðvar.

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Landsnefnd UNICEF á Íslandi auglýsir til
umsóknar starf fjáröﬂunarfulltrúa
Samskiptadeild

UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, er leiðandi í
hjálparstarﬁ fyrir börn í heiminum. UNICEF á Íslandi er
ein af 34 landsnefndum víða um heim sem einbeita sér að
fjáröﬂun, rettindagæslu- og fræðslu sem byggir á
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Við leitum eftir drífandi liðsmanni sem hefur næmt auga fyrir útliti og hönnun til að ganga
tOLè|ÀXJVWH\PLVVDPVNLSWDGHLOGDU+OXWYHUNVDPVNLSWDGHLOGDUHUDèVNLSXOHJJMDYLUND
upplýsingamiðlun um stefnu og starfsemi spítalans.
Helstu verkefni

Hæfnikröfur

• Útlitshönnun prent-, skjá- og
vefefnis fyrir Landspítala, m.a.
fræðslubæklinga, leiðbeininga og
vef- og starfsauglýsinga
• Þátttaka í mótun hönnunarstaðals
og ábyrgð á innleiðingu hans
• Framsetning upplýsinga á
myndrænu formi
• Glærugerð og aðstoð við
glærugerð
 8PVMyQ PHè SUHQWXQ |ÀXQ
tilboða og gæðaeftirlit
• Ársskýrslur Landspítala og
ýmissa starfseininga
• Auglýsingar fyrir starfsmannafélag Landspítala
• Sæti í samstarfshópi um uppbyggingu og þróun vefmála

• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og faglegur metnaður
• Góð hæfni í samskiptum og
geta til að starfa í teymi
• Reynsla í grafískri hönnun og
frágangi verkefna í prent
• Góð þekking á InDesign,
Photoshop, Illustrator, Edge
Animate, Acrobat Pro, Power
Point og Word
• Háskólapróf í grafískri hönnun
úr Listaháskóla Íslands eða
sambærilegt nám

Umsóknarfrestur er til
og með 3. ágúst 2015.
Starfshlutfall er 100% og laun skv.
kjarasamningi fjármálaráðherra
RJ VWpWWDUIpODJV 6yWW HU XP VWDU¿è
rafrænt á landspitali.is, undir
„Laus störf“. Öllum umsóknum
verður svarað. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar
á spítalanum. Umsókn fylgi námsog starfsferilskrá.
Nánar upplýsingar veitir Guðný
Helga Herbertsdóttir, deildarstjóri,
(gudnyh@landspitali.is, 825 3838).

Ábyrgðarsvið:
• Skipuleggja áætlanir og fjáröﬂunarverkefni í
samvinnu við fjáröﬂunarstjóra og fjáröﬂunardeild
• Umsjón með verkferlum og gagnagrunni er lýtur
að einstaklingsfjáröﬂun
• Þáttaka í neyðarsöfnunum og tilfallandi
herferðum
• Aðstoð við mánaðarlega innheimtu

Æskilegt er að viðkomandi hefji störf eigi síðar en 1. september, 2015
Kröfur sem viðkomandi þarf að uppfylla:
• Háskólamenntun sem nýtist starﬁ
• Góð samskiptahæfni
• Kunnátta á notkun félaga- og bókhaldskerfa (t.d
DK, Microsoft CRM, Salesforce) er kostur
• Þekking á alþjóðlegri þróun og umræðu sem snýr
að fjáröﬂun er æskileg
• Reynsla af mannúðarstarﬁ og þekking á helstu
málefnum sem starf UNICEF byggir á er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk.
Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn.
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka
verkferla, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

Umsóknir skulu berast til skrifstofu UNICEF á Íslandi:
unicef@unicef.is merkt: „Umsókn – Fjáröﬂunarfulltrúi“.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi.

Slástu í Hekluhópinn

Við hjá HEKLU leitum að kraftmiklum og hæfileikaríkum einstaklingum til starfa.
Sölumaður varahluta

Starfsmaður á smurstöð

Sölumaður bifreiða

Starfssvið

Starfssvið

Starfssvið

• Sala á varahlutum til verkstæða um allt land.

• Almenn smurþjónusta.

• Sala nýrra eða notaðra bíla.

• Markmiðasetning og eftirfylgni.

Hæfniskröfur:

• Greina varahlutamarkaðinn og leita nýrra
sölutækifæra.

• Góð reynsla af smurþjónustu.

• Samskipti við viðskiptavini og viðhald
viðskiptatengsla.

• Kynning á nýjungum til samstarfsaðila.

• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og
vandvirkni.

• Þátttaka í markaðs- og sölumálum vegna
varahluta og önnur tilfallandi verkefni.

• Góð íslensku- og tölvukunnátta.

Hæfniskröfur:

• Stundvísi og almenn reglusemi.

• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.

• Reynsla og menntun sem nýtist í starfi.
• Framúrskarandi söluhæfileikar.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum.
• Geta til að geta unnið sjálfstætt.
Nánari upplýsingar veita Guðjón Ingi Guðmundsson,
deildarstjóri varahluta, í síma 590 5000 eða
gigu@hekla.is, og Ásmundur Pétursson, hópstjóri,
í síma 590 5000 eða ap@hekla.is.

Starfsmaður á
hjólbarðaverkstæði
Starfssvið
• Almenn dekkjaþjónusta.
• Umsjón með dekkjasölu og birgðahaldi.

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veita Gísli Elíasson, hópstjóri,
í síma 590 5000 eða gel@hekla.is og Brynjar Páll
Rúnarsson, verkstæðisformaður, í síma 590 5000
eða bpr@hekla.is.

• Öflun nýrra viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Brennandi áhugi á bílum, tækni
og nýjungum.
• Reynsla og þekking á sölu.
• Rík þjónustulund, frumkvæði og
framúrskarandi söluhæfileikar.
Nánari upplýsingar veitir Viktor Ólason,
framkvæmdastjóri sölusviðs í síma 590 5000
og viktor@hekla.is.

Bifvélavirkjar
Starfssvið
• Viðgerðir og viðhald á bifreiðum í háum
gæða- og tækniflokki.
• Þátttaka í námskeiðum og símenntun á
vegum HEKLU.

Hæfniskröfur:

Umsjón og þjónusta með
uppítökum notaðra bíla
Starfssvið
• Þjónusta sölumenn nýrra bíla og umboðsmenn með uppítökuverð notaðra bíla.

• Menntun á sviði bíla-, véla- eða
rafmagnsviðgerða.

• Umsýsla Bílo kerfis.

• Reynsla af viðgerðum á Volkswagen, Audi,
Skoda og Mitsubishi æskileg.

• Umsýsla með lager eigin bíla.

• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta.

• Mikil reynsla af markaði með notaða bíla.

• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og
vandvirkni.

• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.

• Vandvirk vinnubrögð.

• Stundvísi og almenn reglusemi.

• Þjónustulundaður.

• Stundvísi og almenn reglusemi.
Nánari upplýsingar veita Gísli Elíasson, hópstjóri,
í síma 590 5000 eða gel@hekla.is og Brynjar Páll
Rúnarsson, verkstæðisformaður, í síma 590 5000
eða bpr@hekla.is.

Bifvélavirkjar óskast til starfa
hjá HEKLU í Reykjavík
og í Reykjanesbæ.
Nánari upplýsingar veitir Brynjar Páll Rúnarsson,
verkstæðisformaður, í síma 590 5000 eða bpr@hekla.is.

Höfuðstöðvar HEKLU
eru við Laugaveg 170174 í Reykjavík.

Hæfniskröfur

• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og
vandvirkni.

• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.

Félagið er með umboð
fyrir Volkswagen, Audi,
Skoda og Mitsubishi
og annast þjónustu
við þessar tegundir.

• Sala og innkaup notaðra bíla.

• Góð reynsla af þjónustu og sölu dekkja.

• Góð íslensku- og tölvukunnátta.

Rúmlega 130 manns
starfa hjá HEKLU hf.
en félagið er leiðandi
fyrirtæki í innflutningi,
sölu og þjónustu við
nýjar og notaðar
bifreiðar.

• Góð almenn tölvukunnátta.

Nánari upplýsingar veitir Viktor Ólason, framkvæmdastjóri sölusviðs í síma 590 5000 og viktor@hekla.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí n.k.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja
um störf á heimasíðu HEKLU, www.hekla.is

Tannlæknastofa
Aðstoðarmann vantar á Tannlæknastofuna
Vegmúla 2 í Reykjavík. Um er að ræða fullt starf.
Vinnutíminn er til 17 virka daga.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá
á gunniros@mmedia.is. Umsóknarfrestur er til 1. ágúst.

Starfsmenn óskast

Meiraprófsbílstjórar

Óskum eftir að ráða reglusama og handlagna menn
við uppsetningar á granít og kvartsborðplötum.

BM Vallá ehf. óskar eftir að ráða
meiraprófsbílstjóra til starfa í Reykjavík.

Upplýsingar gefa Ragnar og Sigurður í síma 566 7878.
Einnig er hægt að senda umsóknir á rein@rein.is

Verið að leita að bílstjórum í efnisakstur
og á steypubíla.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið
sigurdur@bmvalla.is

Viltu ganga til liðs við

FYRIRTÆKI Í SÓKN?

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7

Valka hefur vaxið mikið á undanförnum árum og er ljóst að framhald verður á þeim vexti. Við leitum
því að öﬂugum einstaklingum í hópinn. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

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

Vélvirki/Stálsmiður
• Smíði og samsetning á tækjum sem Valka framleiðir
• Þáttaka í uppsetningu á tækjabúnaði innanlands og erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélsmíði eða sambærileg iðnmenntun
• Reynsla af smíði á ryðfríu stáli er nauðsynleg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður
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Valka er hátæknifyrirtæki sem sérhæﬁr sig í hönnun
og smíði á tækjum og hugbúnaði fyrir ﬁskvinnslu
og býður margskonar lausnir og búnað frá stökum
tækjum til heildarkerfa.
Valka leggur mikla áherslu á nýsköpun og hlaut
Nýsköpunarverðlaunin árið 2013. Félagið var stofnað
árið 2003 en þar starfa nú yﬁr 30 manns við hönnun,
þróun, verkefnastýringu, framleiðslu og sölu. Góður
starfsandi og öﬂugt starfsmannafélag.

• Nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
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Kría hönnunarstofa www.kria.is

Starfssvið:
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• Góð þekking á vélum og tækjum er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí nk. Nánari upplýsingar um störﬁn
veitir Róbert Hafsteinsson og umsóknir sendist á robert@valka.is
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Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Viltu vinna í ferðaþjónustu?

Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitarfélag
landsins og þar starfa um 2000 manns. Áhersla
er lögð á að hjá bænum starﬁ fólk sem getur veitt
bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, ábyrgð og
metnaði.

Viltu bætast í hópinn – sendu okkur umsókn.
Grunnskólar

Gray Line Iceland leitar að drífandi einstaklingum sem búa yfir mikilli þjónustulund.
Við bjóðum upp á lifandi, krefjandi og skemmtilegt starfsumhverfi.

Sölufulltrúi – framtíðarstarf

Þjónustufulltrúi – framtíðarstarf

Í boði er:
• 100% starf – dagvinna
Helstu verkefni:
• Sala og úrvinnsla ferða
• Tilboðsgerð
• Upplýsingagjöf
• Önnur tilfallandi störf
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð þekking á Íslandi
• Góð enskukunnátta
• Önnur tungumálakunnátta kostur
• Háskólamenntun kostur

Í boði er:
• 100% starf
• Vaktavinna eða dagvinna
Helstu verkefni:
• Upplýsingagjöf til ferðamanna
• Sala á ferðum
• Innritun farþega
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð þekking á Íslandi
• Góð enskukunnátta
• Önnur tungumálakunnátta kostur

• Almenn kennsla á yngsta stigi í
Hraunvallaskóla
• Sérkennsla í Hraunvallaskóla
• Kennsla í sviðslistum í Hraunvallaskóla
• Deildarstjóri í Hraunvallaskóla
• Skólaliðar í Hraunvallaskóla
• Baðvörður í Hraunvallaskóla
• Stuðningsfulltrúar og frístundaleiðbeinendur á
frístundaheimilinu Hraunseli
• Tómstundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðinni Mosanum,
Hraunvallaskóla
• Deildarstjóri sérkennslu í Lækjarskóla
• Baðvörður kvenna í Lækjarskóla
• Skólaliði í Lækjarskóla
• Stuðningsfulltrúi í Lækjarskóla
• Tómtundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðinni Vitanum,
Lækjarskóla
• Almenn kennsla í Áslandsskóla
• Tómstundaleiðbeinendur í
tómstundamiðstöðinni Áslandsskóla
• Skólaliðar í Setbergsskóla

Leikskólar

Gray Line Iceland
Gæði – Öryggi
Þjónusta

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, mannauðsstjóra, elin@grayline.is.
Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2015.
Gray Line Iceland er leiðandi íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Fyrirtækið er handhafi viðskiptasérleyfis Gray Line Worldwide sem er stærsta skoðunarferðafyrirtæki í heimi.
Félagið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa og hópferðafyrirtæki með starfsemi einkum í
skipulögðum dagsferðum með yfir 60 áfangastaði víðs vegar um Ísland. Gray Line á Íslandi
á einn yngsta rútubílaflota landsins, 65 hópferðabíla sem taka frá 9 til 71 farþega. Félagið
flutti rúmlega 510 þúsund ferðamenn árið 2014 í eigin ferðum. Fyrirtækið kappkostar að
veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deildarstjóri Hlíðarbergi
Aðstoðarmaður í eldhúsi í Hlíðarbergi
Leikskólakennari í Hlíðarbergi
Leikskólakennari í Vesturkoti
Leikskólakennari Hlíðarenda
Aðstoð í eldhúsi í Norðurbergi
Leikskólakennari í Norðubergi
Sérkennari í Hraunvallaskóla
Deildarstjóri í Hraunvallaskóla

Sótt er um störﬁn á www.hafnarfjordur.is
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VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við stéttarfélögin Ölduna og Samstöðu leitar að ráðgjafa í 50% stöðu í
Skagafirði og Húnavatnssýslum með starfsstöð á Sauðárkróki. Um er að ræða mjög krefjandi og fjöl-breytt starf og
einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Helstu verkefni
•
•
•
•

Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í starfsendurhæfingu og vinnustaði

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar,
iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar
Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
Góð þekking á vinnumarkaði og nærumhverfi
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að móta, samþætta og hafa eftirlit með þjónustu á sviði
starfsendurhæfingar sem miðar markvisst að atvinnuþátttöku einstaklinga í
kjölfar veikinda eða slysa. Ráðgjafar VIRK starfa hjá stéttarfélögum samkvæmt
samningi við VIRK. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður.
Nánari upplýsingar er að finna á

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ítarlega ferilskrá á netfangið
audur@virk.is
Nánari upplýsingar veita Auður Þórhallsdóttir hjá VIRK og Þórarinn Sverrisson
hjá Öldunni.

www.virk.is
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ÆSKILEG STARFSHÆFNI
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STARFSHÆFNI Á FLEIRI EN EINU EFTIRFARANDI SVIÐA
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Við leitum að skemmtilegum, duglegum og jákvæðum
einstaklingum með reynslu af kafﬁhúsi bæði í fullt starf og
hlutastörf (kvöld- og helgar) sem allra fyrst.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á mezzo@mezzo.is
merkt „Mezzo starf” sem fyrst.
Café Mezzo er einstakt kafﬁhús með fallegu útsýni staðsett á 2. hæð við
Lækjargötu. Lögð er áhersla á afbragðs þjónustu og gæði.

Starfsfólk óskast
Getum bætt við starfsfólki í heimaþjónustu á kvöldin og
um helgar á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ.
Við leitum að jákvæðum og liprum einstaklingum
sem hafa ánægju af því að sinna fólki. Gott vald á
íslensku er skilyrði. Umsækjendur þurfa að hafa bíl til
umráða. Nánari upplýsingar eru veittar í síma 519-1400.
Umsóknum skal skilað inn á heimasíðu Sinnum,
www.sinnum.is

Hótel - Næturvarsla í gestamóttöku
• Almenn gestamóttökustörf á hóteli á höfuðborgarsvæðinu.

Skilyrði:
• Reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði.

þarf að geta haﬁð störf sem fyrst !
Umsóknir sendist á box@frett.is ásamt ferilskrá,
farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Fjölbreytt og spennandi
störf í skemmtilegu
vinnuumhverfi
Ás styrktarfélag leitar eftir starfsmönnum til að aðstoða
fatlað fólk sem býr í heimahúsum. Um er að ræða fullt starf
og hlutastörf í vaktarvinnu, strax eða eftir nánara samkomulagi. Unnið er eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.
Frekari upplýsingar veitir
Hrafnhildur Þórðardóttir í síma 859-5912.
Atvinnuumsókn sendist á hrafnhildur@styrktarfelag.is.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Eﬂingar.

Glímufélagið Ármann óskar eftir að ráða íþróttafulltrúa í 75% starf.
Ármann er fjölgreina íþróttafélag, með aðsetur í Laugardalnum.
Félagið er með um 2.600 virka iðkendur í 12 deildum.
Starfssvið:
• Að stuðla að metnaðarfullu og faglegu starfi félagsins.
• Samskipti við allar deildir Ármanns.
• Samskipti við ÍSÍ, ÍTR, ÍBR, sérsamböndin og önnur félög.
• Umsjón og ábyrgð á skráningakerfum sem félagið notar
s.s Felix og Nora. Skýrslugerðir fyrir félagið.
• Fagleg aðstoð við ráðningu þjálfara deilda Ármanns.
• Úthlutun æfingatíma ÍBR í samráði við framkvæmdastjóra.
• Skipulag skólastarfs á vegum Ármanns t.d sumarskóla.
• Samskipti við skóla, kirkju, félagsmiðstöðvar, lögreglu og aðra
sem koma að íþrótta- og félagsmálum barna og unglinga á
starfssvæði Ármanns.
• Aðstoð við viðburði á vegum félagsins.
• Önnur störf sem stjórn eða framkvæmdastjóri óskar eftir á
hverjum tíma.
Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi mannleg samskipti og vilji til að starfa
með öðrum.
• Þjónustulund og faglegur metnaður.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Háskólapróf og/eða mikil reynsla sem nýtist í starfi.
• Æskilegt að umsækjandi hafi þekkingu og/eða reynslu í notkun
á skráningar- og skýrslukerfum félagsins s.s Nora og Felix.

Vegna góðrar verkefnastöðu vantar okkur fleiri starfsmenn:
Rafvirkja, uppsetninga eða verkamönnum, vönum eða viljugum til að
læra að setja upp fólks og vörulyftur í byggingar.
Laun samkvæmt samkomulagi. Skilirði hreint sakavottorð.
Uppl. Í s. 860 7602 Helgi eða islandslyftur@islandslyftur.is

ERT ÞÚ EINS OG KLETTUR?
Klettur leitar að starfsmanni í tæknideild.

Umsvif tæknideildar eru mikil og margvísleg og starf
tæknimanna felst meðal annars í tæknilegum stuðning við
starfsfólk þjónustusviðs og söludeildar. Þá sér tæknideild um
tæknileg samskipti við birgja, samstarfsaðila úti á landi og
viðskiptavini. Stór liður í starfi tæknideildar er einnig
utanumhald og umsjá með endurmenntun starfsmanna.
KLETTUR:
Hjá KLETTI starfa um 70 manns við þjónustu og sölu á
gæðamerkjum eins og Caterpillar, Scania, IR loftpressum,
Dunlop og Goodyear hjólbörðum. Hjá okkur er góður
starfsandi og öll starfsaðstaða til fyrirmyndar.
Umsóknir skilist inn til Sveins Símonarsonar
þjónustustjóra á netfangið svsi@klettur.is eða
í síma 825 5752 fyrir 25.07.2015.
Farið verður með allar umsóknir af fullum trúnaði
og öllum umsóknum verður svarað.

Klettagörðum 8-10 | 104 Reykjavík | Sími: 590-5100 | klettur.is

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf í haust þegar ný önn
hefst.
Umsóknarfrestur er til 24 júlí. Umsóknir og fyrirspurnir skal senda
á netfangið jon.thor@armenningar.is og verður farið með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Samkvæmt lögum ÍSÍ verða umsækjendur
að skila inn sakavottorði eða heimila félaginu að óska eftir því.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands
Sérfræðingur - Fjárstýring
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á markaðviðskipta- og fjárstýringarsviði bankans. Um er að ræða
100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík
Meginviðfangsefni markaðsviðskipta og fjárstýringar eru fyrirgreiðsla við fjármálafyrirtæki og dagleg samskipti við þau, eftirlit með innlendum gjaldeyrismarkaði og krónumarkaði, ávöxtun gjaldeyrisforða og umsjón með stýringu erlendra og innlendra
skulda ríkissjóðs.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Greining og mat á fjárhagslegum áhættuþáttum bankans
• Eftirfylgni með starfsreglum um varðveislu
gjaldeyrisforða
• Ritari fjárfestingarnefndar
• Skýrsluskrif
• Aðstoð og samstarf við fjárstýringu
• Verkefni tengd erlendum lánum ríkissjóðs
• Gagnaöflun og greining upplýsinga
• Önnur tilfallandi verkefni

ÍSLANDSLYFTUR

Við leitum að:
Metnaðarfullum starfsmanni sem á gott með að starfa með
öðru fólki og getur unnið sjálfstætt. Við leitum að fólki með
háskóla- eða sambærilega menntun í tæknigreinum eða
mikla reynslu af sambærilegu starfi.

Starfssvið:

Um er að ræða vaktavinnu.
Góð tölvu- og tungumálakunnátta æskileg og
sjálfstæð vinnubrögð.

Starfsmenn
óskast

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun (BS/BA) í viðskiptafræði, hagfræði,
verkfræði eða sambærilegum greinum
• Þekking og reynsla af fjármálastarfsemi er mjög æskileg
• Mjög gott vald á ensku og íslensku, bæði á töluðu og
rituðu máli
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður í starfi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til að halda
kynningar og erindi á íslensku og ensku

Traust starf
í hressum hópi
Samskip óska eftir dugmiklu fólki til starfa í
vöruhúsi. Starfið felst meðal annars í móttöku,
meðferð og afgreiðslu vöru.
Starfsmenn þurfa að hafa metnað til að takast á
við krefjandi verkefni og ná góðum árangri.
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, stundvísi
og samviskusemi
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu og
samskiptum
• Góður skilningur á verklagsreglum er
nauðsynlegur ásamt færni til að fylgja þeim
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og
hafa hreina sakaskrá
• Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur
Áhugasamir, konur jafnt sem karlar, eru hvattir til
að sækja um. Umsóknarfrestur er til 19. júlí nk.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar
www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi
umsókn.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær
sem trúnaðarmál.

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá
Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí 2015.
Nánari upplýsingar veitir Freyr Hermannsson forstöðumaður fjárstýringar. Sími 569-9600.

Saman náum við árangri

ÁRNASYNIR
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Starfsmenn óskast

SVAR TÆKNI - SÍÐUMÚLA

Steypu- og dælubílstjórar
óskast til starfa

7

35 - SÍMI 510 6000 - WWW.SVAR.IS

Steypustöðin ehf. óskar eftir að ráða bílstjóra á steypubíla og
dælur.
Starfsstöðvar eru á höfuðborgarsvæðinu, Selfossi og
Reykjanesbæ.

STOFA

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.
Um er að ræða bæði tímabundin störf og framtíðarstörf.

ICELANDIC
TOURIST
BOARD

Umsóknarfrestur er til 17. júlí 2015
Umsókum skal skilað til á netfangið:
steypustodin@steypustodin.is eða á skrifstofu Malarhöfða 10.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið
tekin um ráðningu.

UMHVERFISSTJÓRI FERÐAMÁLASTOFU
Ferðamálastofa óskar eftir að ráða umhverﬁsstjóra í 100% starf. Umhverﬁsstjóri heyrir
undir stjórnsýslu- og umhverﬁssvið, en starfstöð getur verið í Reykjavík eða á Akureyri.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu,

Framkvæmdastjóri

• Mat á umsóknum og önnur fagleg þjónusta
Ferðamálastofu vegna Framkvæmdasjóðs
ferðamannastaða.

sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í
mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum
og forystu- og skipulagshæﬁleika.

MEÐ STARFSAÐSTÖÐU Á AKUREYRI

• Umsagnir um þingmál, skipulagsmál og önnur

Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni
í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta
í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg,
sem og góð tölvuþekking, bæði til öﬂunar og
úrvinnslu upplýsinga.

Ferðaþjónustufyrirtækið Saga Travel leitar að framkvæmdastjóra.
Saga Travel er framsækið ferðaþjónustufyrirtæki þar sem áhersla er
ÚĄƦÚą×Úą×ǤĄ
ĄǦ§Ƥ±ÚÚĄ
§ĄÚĄÚĄǤ

Starfs- og ábyrgðarsvið
»
»
»
»
»

Ábyrgð á daglegum rekstri
Ábyrgð og eftirfylgni með rekstraráætlun
Aðkoma að stefnumótun
Mannauðsstjórnun
Upplýsingagjöf til stjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur
» Háskólapróf og / eða mikil
reynsla sem nýtist í starfi
» Reynsla af mannauðsstjórnun
» Reynsla af verkefnastýringu
» Leiðtogahæfni
» Geta til að leiða mál til lykta
» Sveigjanleiki
» Geta til að vinna undir álagi
» Mjög gott vald á ritaðri enskri tungu

erindi er varða starfssvið umhverﬁsstjóra.
• Verkefni sem tengjast ferðamannaleiðum,
t.d. göngu- og hjólaleiðum.
• Umsjón með útgáfu- og fræðslumálum
Ferðamálastofu er snerta umhverﬁs- og
skipulagsmál á sviði ferðaþjónustu.
• Ábyrgð á umhverﬁsstefnu Ferðamálastofu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði skipulagsmála,
byggingaframkvæmda eða hönnunar áfangastaða.
• Framhaldsmenntun á sviði umhverﬁsmála
er æskileg.

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2015 og viðkomandi þarf að
ƤĄÚÀĄ͙Ǥ͚͙͘͝Ǥ

• Reynsla af ferðaþjónustu- eða
útivistarframkvæmdum er æskileg.

Óskað er eftir ítarlegri starfsferilskrá með umsókn.

• Reynsla af styrkúthlutunum og eftirfylgni við

Ą§ƤĄǤ

styrkúthlutanir æskileg.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500

www.sagatravel.is

Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og
umhverﬁssviðs (helena@ferdamalastofa.is), en
upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að ﬁnna
á samskiptavef stofnunarinnar, www.ferdamalastofa.is.

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2015 og er óskað
eftir því að viðkomandi einstaklingur geti haﬁð störf
í september. Umsóknir með upplýsingum um
menntun og starfsferil skulu berast með tölvupósti á
upplysingar@ferdamalastofa.is eða á skrifstofu
Ferðamálastofu, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík og
vera merktar “Umhverﬁsstjóri“. Ekki er um sérstök
umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um starﬁð hefur verið tekin.

Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.
ýƤĄ§ 
ÀÀ͚͠͝͠͠͠͠Ą̻ǤǤ

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Helena

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535-5510

PORT hönnun

Starfssvið m.a.:

Organisti við Fella- og Hólakirkju
Starf organista og kórstjóra við Fella – og Hólakirkju, Reykjavík, er
laust til umsóknar. Um fullt starf er að ræða og verður ráðið í
starﬁð frá og með 1. september 2015 eða eftir samkomulagi.
Organisti hefur forystu um allt tónlistarstarf safnaðanna.
Gerð er krafa um að umsækjandi haﬁ lokið kantorspróﬁ frá
Tónskólanum eða sambærilegri menntun, haﬁ víðtæka reynslu og
þekkingu á sviði tónlistar og mikla reynslu af kórstjórn.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er góður í
mannlegum samskiptum, hefur brennandi áhuga á öllu kirkjustarﬁ, kórastarﬁ og fjölbreyttri tónlist fyrir alla aldurshópa.
Starfskjör, réttindi og skyldur eru samkvæmt kjarasamningi
Launanefndar Þjóðkirkjunnar og FÍO/organistadeildar FÍH.
Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2015 og Skulu umsóknir berast til
formanns frmakvæmdanefndar Fella – og Hólakirkju,
Benediktu G. Waage, Lundahólum 1, 111 Reykjavík.
Tónlistarstarf kirkjunnar er nánar til umfjöllunar á heimasíðu
hennar. Sjá: http://kirkjan.is/fellaogholakirkja/tonlistarstarf/
Frekari upplýsingar um starﬁð veita sr. Svavar Stefánsson,
sóknarprestur í síma 860-2266, netfangið
svavar.stefansson@kirkjan.is og
sr. Guðmundur Karl Ágústsson, sóknarprestur í síma 896-4853,
netfangið gudhjor@simnet.is

Sóknarnefndir Fella- og Hólbrekkusafnaða

Hjúkrunarfræðingur

Bókari

Vinnuvernd ehf. auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi
til að sinna verkefnum á sviði heilsuverndar og
heilsueflingar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf
eigi síðar en 1. september nk. Starfshlutfall eftir
samkomulagi.

Vinnuvernd ehf. leitar að áreiðanlegum einstaklingi
í 50-60% starfshlutfall til að annast bókhald
fyrirtækisins. Um er að ræða færslu fjárhags- og
launabókhalds, skráningu og innheimtu reikninga
auk annarra verkefna í tengslum við fjármál og rekstur
fyrirtækisins í samvinnu við framkvæmdastjóra.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en
1. september nk.

Lögð er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð
auk framúrskarandi hæfni í samskiptum og samvinnu.

Lögð er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð auk
framúrskarandi hæfni í samskiptum og samvinnu.

Vinnuvernd ehf. er vaxandi þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig á sviði vinnuverndar, heilsuverndar
og heilsueflingar og er leiðandi hér á landi í þróun þjónustu á sínu sviði. Hjá Vinnuvernd starfa læknar,
hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, lýðheilsufræðingur og vinnusálfræðingur.
Nánari upplýsingar veitir Valgeir Sigurðsson, framkvæmdastjóri.
Umsókn ásamt ferilskrá berist til valgeir@vinnuvernd.is fyrir 22. júlí 2015.
Vinnuvernd ehf.
Brautarholt 28
105 Reykjavík
s: 578 0800
www.vinnuvernd.is
vinnuvernd@vinnuvernd.is

Gjaldkeri og
starfsmaður á lager
Við leitum að drífandi og hressum einstaklingum sem vilja
ganga til liðs við okkar frábæra teymi hér hjá Reykjafelli.
Vinnutíminn er 8-17 og æskilegt er að viðkomandi geti haft
störf sem fyrst.

Gjaldkeri söludeildar
VINNUVERND ehf
vellíðan í vinnu

Erum við að leita að þér?
Okkur vantar sölufulltrúa í framtíðarstarf

Helstu verkefni:
• Almenn gjaldkerastörf, daglegt uppgjör og afstemming
• Útgáfa fylgibréfa og utanumhald
• Nótuprentanir, utanumhald og uppgjör
• Umsjón með móttöku viðskiptavina
• Aðstoð við símsvörun á álagstímum
• Önnur tilfallandi verkefni
Menntun og hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Tölugleggni og vönduð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og framúrskarandi
þjónustulund
• Metnaður til að takast á við áskoranir
• Góð enskukunnátta

Starfsmaður á lager
Hópkaup er að stækka og leitar því að öﬂugum liðsmönnum sem hafa reynslu af sölustörfum, eru óhræddir
við að leita nýrra viðskipta, grípa tækifærin þegar þau gefast ásamt því að viðhalda góðu sambandi við
núverandi viðskiptavini. Við leitum að skipulögðu, öguðu og jákvæðu fólki í framtíðarstörf. Viðkomandi þarf að
geta haﬁð störf í síðasta lagi um miðjan ágúst 2015.
Helstu verkefni
Sala á þjónustu Hópkaupa
Samningaviðræður við söluaðila
Öﬂun nýrra viðskipavina og tækifæra
Samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur
Stúdentspróf
Reynsla af sölu er skilyrði
Ökuréttindi og bíll til umráða
Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
Góð tölvukunnátta er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 23. júlí.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið umsokn@hopkaup.is
Frekari upplýsingar um starﬁð má einnig nálgast með pósti á umsokn@hopkaup.is

Helstu verkefni:
• Almenn lagervinna
• Pantanir og móttaka pantana
• Tiltekt á pöntunum
• Lagertalningar
• Önnur tilfallandi verkefni
Menntun og hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur
• Skipulögð vinnubrögð
• Stundvísi og heiðarleiki
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Grunnþekking á tölvum
Umsóknir sendist á Hannes@reykjafell.is
Nánari upplýsingar veitir Ingi Freyr í síma 699-0769.
Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum 17. júlí.

í krafti fjöldans

Sóltún 26 – 105 Reykjavík – Hopkaup.is – Sími 520 1030

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði
rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki og
leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum
hópi í krefjandi umhverfi. Hjá okkur eru 35 starfsmenn við
sölu-, lager-, skrifstofu- og framleiðslustörf.

Starfskraftur óskast fyrir hádegi 8:00 – 13:00
Dælur og þjónusta ehf. óskar eftir starfskrafti í verslun.
Erum að leita að aðila með jákvætt viðmót og góða þjónustulund.
Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt, svarað í síma og hellt
uppá gott kaffi. Æskilegt ef viðkomandi hefur
bakgrunn í pípulögnum og / eða vélstjórn.

Hjartarannsóknarstofa

Vinsamlega sendið upplýsingar eða ferilskrá til: hjalti@daelur.is

LÍFEINDAFRÆÐINGUR

Dælur og þjónusta ehf
-dælur til allra verka-

Laust er til umsóknar starf við hjartaómun á hjartarannsóknarstofu við Hringbraut. Þekking
og reynsla af hjartaómun er æskileg en til greina kemur að þjálfa einstakling sem áhuga hefur
iYHUNHIQLQX0|JXOHLNLHUDèYLQQDDèPDVWHUVYHUNHIQLWHQJWVWDU¿QX

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Helstu verkefni og ábyrgð

Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí 2015.

• Ómanir af hjarta og varðveisla gagna þar að lútandi
• Úrvinnsla og túlkun niðurstaðna í samvinnu
við hjartalækna
• Þátttaka í öðrum verkefnum á hjartarannsókn
eftir nánari ákvörðun stjórnanda

Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi og
unnið er í dagvinnu. Laun eru skv. kjarasamningi
fjármálaráðherra og stéttarfélags. Sótt er um
VWDU¿è UDIU QW i ODQGVSLWDOLLV XQGLU Ä/DXV VW|UI³
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.

Hæfnikröfur

Leikskólar
•
•
•
•


· Leikskólakennari í leikskólann Baug
· Leikskólasérkennari eða þroskaþjálfi í
leikskólann Baug

· Matráður í leikskólann Austurkór

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
Þekking og reynsla af hjartaómun æskileg
Góð íslenskukunnátta skilyrði
ËVOHQVNW VWDUIVOH\¿ VHP OtIHLQGDIU èLQJXU

1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWD 'DYtè 2WWy $UQDU
\¿UO NQLU GDYLGDU#ODQGVSLWDOLLV   RJ
-yKDQQD 6 *XQQODXJVGyWWLU \¿UOtIHLQGDIU èLQJXU
MRKVJXQQ#ODQGVSLWDOLLV   

Grunnskólar
Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn.
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka
verkferla, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

· Leiklistarkennari í Snælandsskóla
· Umsjónarkennari á yngsta stig í Salaskóla
Félagsmiðstöð aldraðra

· Matráður í félagsmiðstöðina Gullsmára
Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk í
Kópavogi

Starfatorg.is

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Ölgerðin leitar eftir starfsfólki í vöruhús
sitt við Grjótháls. Umsækjendur þurfa að
hafa náð 22 ára aldri og geta haﬁð störf um
mánaðarmótin júlí-ágúst nk.
Vinnutími:
Dagvaktir 50% starf 09:00-14:00 mánudaga til föstudaga.
Tvískiptar vaktir, til skiptis dagvakt og kvöldvakt,
mánudaga til föstudaga frá 07:00-15:00 dagvaktir,
og vikuna á eftir 15:00-23:00 kvöldvaktir.
Miðvakt, 10 tíma vaktir,
aðra vikuna mánudag – föstudag 13:00-23:00
og næstu viku á eftir mánudag - miðvikudag 13:00-23:00
Helstu verkefni:
• Tiltekt og afgreiðsla pantana
• Móttaka á vörum
• Önnur tilfallandi störf sem tilheyra í stóru
vöruhúsi
Hæfniskröfur
• Aldur 22 +
• Bílpróf
• J réttindi á lyftara kostur
• Hreint sakavottorð
• Rík þjónustulund
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Geta unnið sjálfstætt og í hóp
• Geta sýnt frumkvæði
• Stundvísi og góð framkoma
• Reglusemi og snyrtimennska
• Íslensku eða ensku kunnátta
• Geta unnið undir álagi
• Góð líkamleg heilsa
• Geta unnið yﬁrvinnu þegar
eftir því er leitað.

Áhugasamir sendi
Umsóknir á styrkar@olgerdin.is
fyrir 16.07.2015

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Embætti hæstaréttardómara
Sérfræðilæknir
PhD student in immunology
Doktorsnemi í ónæmisfræði
Nýdoktor
Dean of the School of Humanit.
Forseti Hugvísindasviðs
Lektor í heilbrigðisupplýsingaf.
Kennsluþróunarstjóri
Bókari
Starfsfólk í mötuneyti
Sérfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður í ræstingum
Umhverfisstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Listgreinakennari
Verkefnastjóri
Lífeindafræðingur
Grafískur hönnuður
Lögreglumaður

Hæstiréttur Íslands
LSH, Bæklunarskurðlækningar
LSH, Ónæmisfræðideild
LSH, Ónæmisfræðideild
HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið
University of Iceland
HÍ, Hugvísindasvið
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Alþingi
Seðlabanki Íslands
Landspítalinn, Flæðisdeild
Sjúkrahúsið á Akureyri
Ferðamálastofa
Heilsugæslan
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Háskólinn á Akureyri
LSH, Hjartarannsóknarstofa
LSH, Samskiptadeild
Lögreglan á Vestfjörðum

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Rvík/Akureyri
Reykjavík
Reykjanesbær
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Hólmavík

201507/710
201507/709
201507/708
201507/707
201507/706
201507/705
201507/704
201507/703
201507/702
201507/701
201507/700
201507/699
201507/698
201507/697
201507/696
201507/695
201507/694
201507/693
201507/692
201507/691
201507/690

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• 240 L grænar og 120 L gráar sorptunnur,
útboð nr. 13566.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupadeild

FISKMARKAÐURINN & GRILLMARKAÐURINN

VILT ÞÚ VERÐA BESTI
KOKKURINN Á ÍSLANDI?

(PE WWLK VWDUpWWDUGyPDUD
ODXVWWLOXPVyNQDU

Við leitum að matreiðslunemum og verðandi meisturum til að
slást í hópinn. Fyrir eru fagmenn með metnað fyrir matargerð
á tveimur af vinsælustu veitingastöðum borgarinnar.

,QQDQUtNLVUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
HPE WWLGyPDUDYLè+ VWDUpWWËVODQGV6WHIQWHUDèìYt
DèVNLSDtHPE WWLèIUiRJPHèRNWyEHUHèD
KLèI\UVWDHIWLUDèQHIQGXPK IQLGyPDUDKHIXUORNLè
VWDU¿VtQXtVDPU PLYLèJUDODJDXPGyPVWyODQU
RJUHJOXUXPVW|UIGyPQHIQGDUVHPIMDOODUXP
K IQLXPV NMHQGDXPGyPDUDHPE WWLQU
/DXQHUXVDPNY PWiNY|UèXQNMDUDUièV
8PV NMHQGXU VNXOX IXOOQ JMD VNLO\UèXP  JU ODJD
XPGyPVWyODQUËVDPU PLYLèJUUHJOQD
QUHUiVNLOLèDètXPVyNQNRPLIUDPXSS
OêVLQJDU XP   Q~YHUDQGL VWDUI   PHQQWXQ RJ IUDP
KDOGVPHQQWXQ   UH\QVOX DI GyPVW|UIXP   UH\QVOX
DIO|JPDQQVVW|UIXP UH\QVOXDIVWMyUQVêVOXVW|UIXP
  UH\QVOX DI IU èLVW|UIXP VV NHQQVOX RJ |èUXP
DNDGHPtVNXP VW|UIXP RJ XSSOêVLQJDU XP ~WJHIQDU
ULWUêQGDU JUHLQDU RJ E NXU IU èLOHJD I\ULUOHVWUD
RVIUY   UH\QVOX DI VWMyUQXQ   UH\QVOX DI |èUXP
DXNDVW|UIXP VHP QêWDVW GyPDUDHIQL VV YLQQX t
WHQJVOXP YLè XQGLUE~QLQJ ODJDVHWQLQJDU RÀ  
XSSOêVLQJDU XP DOPHQQD RJ VpUVWDND VWDUIVK IQL
  XSSOêVLQJDU XP DQGOHJW DWJHUYL RJ VMiOIVW èL t
YLQQXEU|JèXP   XSSOêVLQJDU XP WYR I\UUYHUDQGL
Q~YHUDQGL VDPVWDUIVPHQQ\¿UPHQQ VHP JHWD YHLWW
GyPQHIQG E èL PXQQOHJD RJ VNULÀHJD XSSOêVLQJDU
XPVW|UIRJVDPVWDUIVK IQLXPV NMDQGDVEUPJU
JUUHJOQDQURJ DèUDUXSSOêVLQJDUVHP
YDUSDèJHWDOMyVLiIDJOHJDHLJLQOHLNDRJI UQLXPV N
MDQGDVHPPiOLVNLSWDI\ULUVW|UIK VWDUpWWDUGyPDUD
8PVyNQLU yVNDVW VHQGDU WLO LQQDQUtNLVUièXQH\WL
VLQV 6|OYKyOVJ|WX   5H\NMDYtN RJ i QHWIDQJLè
SRVWXU#LUULV 0Hè XPVyNQ VNDO I\OJMD HIWLU ìYt
VHP YLè i   DIULW DI SUyIVNtUWHLQXP   DIULW GyPD
t PXQQOHJXP ÀXWWXP PiOXP VHP XPV NMDQGL
KHIXU VDPLè DWNY èL t VtèXVWX  PiQXèL   DIULW DI
VWHIQXRJJUHLQDUJHUètPiOXPVHPXPV NMDQGLKHIXU
VDPLèRJÀXWWPXQQOHJDVtèXVWXPiQXèL DIULWDI
~UVNXUèXP VWMyUQYDOGD VHP XPV NMDQGL KHIXU VDPLè
VtèXVWXPiQXèLRJ ~WJH¿QIU èLULWRJOMyVULWDI
WtPDULWVJUHLQXP XPV NMHQGD ëHVV HU yVNDè Dè ì U
WtPDULWVJUHLQDUVHPKDIDYHULèULWUêQGDUYHUèLDXèNHQQG
DU gQQXUJ|JQVHPYDUSDOMyVLiIDJOHJDI UQLXP
V NMDQGDWLOVWDUIDVHPK VWDUpWWDUGyPDUL
7LOìHVVDèKUDèDDIJUHLèVOXXPVyNQDRJEUpIDVNLSWXP
HUiVNLOLèDèXPV NMHQGXUJH¿XSSQHWIDQJVHPQRWDè
YHUèXUWLODèHLJDVDPVNLSWLYLèXPV NMHQGXUgOOXP
XPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPVNLSXQ
OLJJXUI\ULU
8PVyNQLU VNXOX EHUDVW LQQDQUtNLVUièXQH\WLQX HLJL
VtèDUHQiJ~VWQN
,QQDQUtNLVUièXQH\WLQX
M~Ot

Rammasamning um hugbúnaðagerð samningskaup
Landsnet óskar eftir áhugasömum aðilum til þátttöku
í samningskaupum um rammasamning vegna hugbúnaðargerðar. Gögn um samningskaupin má finna á vef
Landsnets www.landsnet.is eftir kl. 16. þann 16. júní 2015.
Frestur til að skila þátttökutilkynningum rennur út
þann 3. júlí 2015 kl. 12.00.

Áhugasamdir endilega sendi mér umsókn og upplýsingar
á netfangið hrefna@fiskmarkadurinn.is

Borgarbyggð auglýsir:
Starfsmaður í félagsþjónustu

Laust starf
•

Íþróttakennsla, fullt starf.

Í skólanum er góð aðstaða til íþrótta- og sundkennslu,
öﬂugir og áhugasamir íþróttakennarar og nemendur
sem almennt sýna hreyﬁngu áhuga. Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðlaug Sturlaugsdóttir
skólastjóri gustur@grunnskoli.is
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hluteigandi stéttarfélaga.
Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið
gustu@grunnskoli.is eða grunnskoli@grunnskoli.is
Umsóknarfrestur er til 26. júlí næstkomandi
ÁSeltjarnarnesi eru um 500 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og
Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk.
www.grunnskoli.is
www.seltjarnarnes.is

Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar starf í félagsþjónustu.
Starfshlutfall er 70% og æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf
sem fyrst.
Verkefni
• Vinna í barnaverndarmálum.
• Þjónusta við fólk með fötlun; ráðgjöf og meðferð.
• Ráðgjöf og þjónusta við börn og fjölskyldur.
• Handleiðsla starfshópa.
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ t.d. sálfræði,
félagsráðgjöf.
• Reynsla af vinnu í barnavernd og/eða
félagsþjónustu.
• Þekking og reynsla í vinnu með einstaklinga og
fjölskyldur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þverfaglegu
starﬁ.
Upplýsingar veitir Inga Vildís Bjarnadóttir félagsráðgjaﬁ í síma
433-7100.
Umsóknarfrestur er til og með 31.júlí.
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á netfangið
vildis@borgarbyggd.is.

Endurnýting

á gervigrasi í Egilshöll
Á næstunni verður gervigrasið í Egilshöll endurnýjað.
Núverandi gervigras verður fjarlægt og nýtt lagt í staðinn.
Eigandi Egilshallar, Reginn fasteignafélag, hefur áhuga á
því að núverandi gervigras verði endurnýtt.
Þeir sem áhuga hafa á að endurnýta gervigrasið geta
sent tölvupóst á netfangið reginn@reginn.is, fyrir kl. 17.00
miðvikudaginn 5. ágúst 2015, merkt GERVIGRAS, með
eftirfarandi upplýsingum:
· Nafn, heimilsfang, sími og netfang
· Fjölda fermetra af gervigrasi sem óskað er eftir
og fyrirhugaða notkun
· Tilboðsverð í gervigrasið. Lágmarksverð miðast
við að efnið verði fjarlægt af geymslusvæði seljanda
að kostnaðarlausu.
Gervigrasið verður til afhendingar á geymslusvæði við
Egilshöll. Grasið er af gerðinni Polytan með 40 mm háum
(monofiber) stráum og verður afhent án innfylliefna, sandi
og gúmmíkurli. Gervigrasið verður afhent á rúllum með
6 - 8 m breidd. Mögulegt er þó að fá gúmmíkurlið (svokallað
SBR gúmmí) með. Heildarstærð gervigrass er um 7.600 m2.
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Auglýsing um próf til
endurskoðunarstarfa
Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur, er
fyrirhugað að halda próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa í október 2015 sem hér segir:
Fyrri hluti mánudaginn 12. október
Seinni hluti miðvikudaginn 14. október
Próﬁn hefjast kl. 9 hvorn dag og standa til kl. 17.
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OPIÐ HÚS AÐ FARBRAUT 13 INNAF KÓNGSVEG Í GRÍMSNESI
BEINT Á MÓTI ÖNDVERÐARNESI FRÁ KL 15:00 TIL 16:00

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr.
589/2009 um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.
Próftökugjald er kr. 290.000.Væntanlegir prófmenn skulu skila umsóknum fyrir föstudaginn 7. ágúst nk. til prófnefndar. Tilkynningar sendist formanni
prófnefndar, Árna Tómassyni, Hraunbraut 20, 200 Kópavogi.
Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns og kennitala,
heimilisfang, tölvupóstfang og staðfesting um að fullnægt sé
skilyrðum 4. og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008. Próftakar
fá þá sendan reikning fyrir prófgjaldinu sem ber að greiða
fyrir 25. ágúst n.k
Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir lok
ágúst nk.
Reykjavík 11. júlí 2014.
Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

Skyndibitastaður

Landmark leiðir þig
þ g heim!

- Sérstaklega vel við haldið sumarhús með heitum potti og sauna ásamt góðri verönd
á 3300 fm eignarlóð.
- Stórbrotið fjallasýn og mikið fuglalíf, einstök staðsetning. Eign sem vert er að skoða. Gott viðhald.
- HRINGIÐ Í SÍMA 661 7788 OG VIÐ OPNUM HLIÐIÐ FYRIR YKKUR.
- AÐEINS 45 MÍN. AKSTUR FRÁ REYKJAVÍK.
- V. AÐEINS 19,9 milljónir.
BENEDIKT SÝNIR EIGNINA S: 661 7788
Þakka þér fyrir að sýna eigninni áhuga sem ég er með í sölu. Ef þú vilt skoða eignina, ekki hika við að
hafa samband og ég finn tíma fyrir skoðun. Ef það er eitthvað sem ég get gert fyrir þig í sambandi við
kaup eða sölu á fasteign þá er minn er heiðurinn að vera þinn og þinna sölufulltrúi fasteigna.

Benedikt
Ólafsson

Sími 512 4900
landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

– þekktur verslunarkjarni –
Höfum fengið til sölu mjög góðan skyndibitastað
í þekktasta verslunarkjarna borgarinnar.
Öll tæki og innréttingar hafa verið endurnýjuð.
Góð velta og mjög góð rekstaraðstaða.
Opnunartími 11.00-19.00 nema fimmtudaga 11.00-21.00.
Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson
viðskipfr./lögg. fasteignasali, á skrifstofunni eða í síma 898-4125.

Allt fasteignir – fasteignasala
Síðumúla 29 – 108 Reykavík sími 5651233

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Höfum fengið í sölu þessi sögufrægu
endurbyggðu hús í hjarta Reykjavíkur.
Heildareignin er 2.386 fm og er hún öll
í leigu. Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Fasteignin Austurstræti 22 er í raun þrjú hús,
Lækjargata 2, Austurstræti 22 auk bakhússins
Lækjargötu 2b.
Húsin voru endurbyggð eftir verðlaunatillögu
um uppbyggingu á reitnum eftir að þau hús
sem fyrir stóðu eyðilögðust í bruna árið 2007.
Arkitektastofurnar Gullinsnið, Studio Granda
og Argos unnu tillöguna.

Upplýsingar veitir:

Kjartan Hallgeirsson
lögg. fasteignasali
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Austurstræti – fágætt tækifæri

Vönduð og fagleg þjónusta. Hringdu

Ástþór Reynir
Löggiltur fasteignasali

núna!

Gunnar Sverrir

899 6753
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