
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Laust starf hjá  
Akraneskaupstað

Eftirfarandi starf er laust til umsóknar:
• Starf þroskaþjálfa í búsetuþjónustu.  

Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar 
á þar til gerðu eyðublaði.

Nánari upplýsingar er að finna á www.akranes.is

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu berist til 
Tryggva Friðjónssonar framkvæmdastjóra Sjálfsbjargarheimilisins á 
netfangið tryggvi@sbh.is fyrir sunnudaginn 13. september 2015.

Laun ráðast af kjarasamningum SFR – stéttarfélags í almannnaþjónustu 
við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu.Laun taka hækkun þegar 
viðkomandi hefur staðist hæfnispróf.

Sjálfsbjargarheimilið rekur sundlaug og fleiri starfsemisþætti í Sjálfs-
bjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfsbjargarheimilið hlaut út- 
nefninguna Stofnun ársins 2014 og hafði þar áður verið valin fjórum 
sinnum sem fyrirmyndarstofnunun af SFR – stéttarfélagi í almanna- 
þjónustu, sjá tengil: 
 
http://sfr.is/kannanir-sfr/stofnun-arsins/stofnun-arsins-2014/

Sjálfsbjargarheimilið óskar eftir að ráða sundlaugarvörð  
til starfa sem fyrst. Um er að ræða 100% starf.  

Vinnutími frá 8-16 virka daga.

Helstu verkefni:
Öryggisgæsla
Eftirlit 
Skráning
Þrif og frágangur

Menntun og hæfniskröfur:
Góð sundkunnátta skilyrði
Hæfnispróf Umhverfisstofn-
unar æskilegt
Góðir samskiptahæfileikar
Þjónustulund
Frumkvæði í starfi

Um er að ræða 100% stöðu.

Sundlaugarvörður



SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁRVALLA- OG 
VESTUR-SKAFTAFELLSSÝSLU,  

HVOLSVELLI, AUGLÝSIR LAUST STARF 
LEIKSKÓLARÁÐGJAFA

Skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu 
óskar eftir að ráða leikskólaráðgjafa í 50% starf.

Starfssvið: Ráðgjöf við starfsfólk leikskólanna fimm á 
starfssvæði skólaþjónustunnar um hagnýt og fagleg mál-
efni er varða skipulag og daglegt starf. Sérkennsluráðgjöf 
og eftirfylgd vegna fatlaðra barna og annarra barna með 
sérþarfir. Ráðgjöf til foreldra leikskólabarna, námskeiðahald 
og fræðsla til starfsfólks og foreldra. Ráðgjöf og aðstoð við 
nýbreytni- og þróunarstarf. 

Leikskólaráðgjafi vinnur í nánu samstarfi við aðra starfs-
menn sérfræðiþjónustunnar, kennsluráðgjafa grunnskóla, 
sálfræðing og talmeinafræðing.

Menntunar- og hæfniskröfur: Krafist er menntunar í leik-
skólakennarafræðum, helst mastersprófs og/eða fram-
haldsnáms í sérkennslufræðum. Sjálfstæði, sveigjanleiki, 
skapandi og lausnamiðuð vinnubrögð og góð hæfni í 
mannlegum samskiptum er skilyrði. Reynsla af sambæri-
legu starfi og/eða framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er 
æskileg. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi 
viðkomandi stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til 15. september nk. Umsóknir ásamt 
náms- og starfsferilsskrá berist á netfangið skolamal@
skolamal.is, eða í pósti á Skólaþjónusta Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu, b.t. Eddu G. Antonsdóttur forstöðu-
manns, Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli. Nánari upplýsingar veitir 
Edda í netfanginu edda@skolamal.is eða í síma 862-7522.





Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Verkefnastjóri  
tómstundamiðstöðvar 

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða verkefnastjóra til 
að stýra tómstundamiðstöð í Lækjarskóla. Verkefnastjóri 
tómstundamiðstöðvar stýrir starfsemi frístundaheimilis 
fyrir 6-9 ára börn og félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára börn.  
Næsti yfirmaður er skjólastjóri Lækjarskóla. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk.

Sjá nánar á www.hafnarfjordur.is.

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

Verkefnastjóri hjá upplýsingatæknideild 

Skrifstofa þjónustu og reksturs 

Viltu taka þátt í að móta og nútímavæða eitt stærsta upplýsingatækniumhverfi landsins? 
Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar rekur eitt stærsta tölvunet landsins með hartnær 10.000 útstöðvum fyrir um 25.000 notendur.  
Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni sem felast m.a. í innleiðingu margvíslegra skýjalausna og að nýta nýjar lausnir á sviði  
upplýsingatækni til þess að nútímavæða tæknilega innviði, bæta umsjón með ört vaxandi fjölda snjalltækja og margt fleira.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fagleg stýring verkefna á sviði   
 upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg
• Vinna við þróun verkefnastjórnunarferlis  
 upplýsingatæknideildar
• Ýmis áætlana- og skýrslugerð 

 

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði verkefnastjórnunar,  
 tölvunarfræði, verkfræði, viðskiptafræði  
 eða önnur sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun verkefna á sviði  
 upplýsingatækni 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti,  
 á íslensku og ensku 

• Skipulag í vinnubrögðum 
• Drifkraftur, frumkvæði og metnaður til að  
 ná árangri og þróast í starfi

Laun
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og viðkomandi  
stéttarfélags

Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2015. 
Umsækjendur eru hvattir til að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Jón Ingi Þorvaldsson, deildarstjóri í síma 4111910, netfang:  jon.ingi.thorvaldsson@reykjavik.is. 

Auglýsing um starf á skrifstofu 
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir 
starf deildarstjóra á alþjóðasviði stofnunarinnar laust til 
umsóknar. Um er að ræða 50% starf ótímabundið. Ráðið 
verður frá 15. september nk. 

Alþjóðasvið stofnunarinnar vinnur að því að efla rann-
sóknir og kynningu á íslenskri menningu og auka tengsl 
íslenskra og erlendra fræðimanna. Deildarstjóranum er 
ætlað að vinna að verkefnum sviðsins á hverjum tíma. 

Umsækjendur skulu hafa háskólapróf á fræðasviðum 
stofnunarinnar og reynslu af alþjóðlegu samstarfi. Stað-
góð þekking á tölvunotkun, m.a. heimasíðugerð er áskilin, 
og kunnátta í ensku og einu skandinavísku máli.

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð 
um námsferil sinn og störf, svo og nöfn, símanúmer og 
netföng tveggja umsagnaraðila.

Umsóknir skulu berast  til Stofnunar Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykja-
vík, eigi síðar en mánudaginn 7. september 2015 eða á 
rafrænu formi á netfangið kari@hi.is. Öllum umsóknum 
verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun 
starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Laun skv. kjarasamningi Félags háskólakennara og fjár-
mála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.
Við ráðningar í störf hjá Árnastofnun er tekið mið af jafn-
réttisstefnu stofnunarinnar.

Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíð-
unni: www.arnastofnun.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Kaaber,
sviðsstjóri stjórnsýslusviðs (s. 525 4010, kari@hi.is).
 

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

Kerfisfræðingur í þjónustu hjá Upplýsingatæknideild 

Skrifstofa þjónustu og reksturs 

Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar leitar að kerfisfræðingi til að styrkja öfluga liðsheild upplýsingatæknideildar.  
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem reynir á fagþekkingu, skipulagshæfni og samvinnu.  
Reykjavíkurborg rekur eitt viðamesta tölvukerfi landsins og leitast við að vera í fremstu röð við innleiðingu nýrra lausna.
Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa í þjónustuteymi, bæði við vettvangsþjónustu og á þjónustuborði upplýsingatæknideildar.   
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð og krefst vinnan  
skipulagshæfni og nákvæmni.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn tölvuþjónusta við starfsmenn  
 Reykjavíkurborgar bæði í gegnum síma og  
 á vettvangi.
• Uppsetning á tölvum, símum og  öðrum  
 jaðartækjum
• Viðhald og rekstur notendabúnaðar 

 Hæfniskröfur
• Menntun í kerfisfræði eða önnur  
 menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla í bilanagreiningu og viðgerðum
• Frumkvæði og metnaður til að sýna  
 árangur í starfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík  
 þjónustulund

Laun
Launakjör eru samkvæmt  
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og  
viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2015.
Umsækjendur eru hvattir til að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Dagný Einarsdóttir, teymisstjóri í síma 4111941, netfang:  dagny.einarsdottir@reykjavik.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 
uppfylla ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.

VIÐHALDSMAÐUR
Subway leitar að öflugum viðhaldsmanni í okkar frábæra hóp. Um er að ræða framtíðarstarf  
þar sem gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð, frumkvæði, jákvæðni, gott verkvit og lipurð  
í mannlegum samskiptum.   
Viðhaldsmaður sér um allt almennt viðhald á veitingastöðum Subway. Starf hans er mjög fjölbreytt, hann 
kemur að viðgerðum á vélum og tækjum, viðhaldi á húsnæði og húsbúnaði staðanna auk þess að vera  
með önnur föst reglubundin verkefni.   
Óskað er eftir kraftmiklum og sjálfstæðum starfsmanni með reynslu og þekkingu af almennu viðhaldi,  
rafmagni, pípulögnum og léttum smíðaverkefnum. Gott er ef að viðkomandi hafi einhverja þekkingu af  
kæli- og frystikerfum. Viðkomandi einstaklingur þarf að vera sveigjanlegur og víðsýnn í starfi og tilbúinn  
til þess að bregðast hratt og örugglega við.

Umsóknarfrestur er til 6. september 2015. Umsóknir óskast sendar til mannauðsstjóra 
á netfangið: ingibjorg@subway.is  Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.











Aðstoðar yfirkokkur

Matreiðslumaður og ófaglært  
fólk með reynslu

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland  
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is 

Leitum eftir metnaðarfullum fagmanni, sjálfstæðum og 
áreiðanlegum einstaklingi sem er tilbúin að leggja sig fram 

og starfa við nútímalegt bístró veitingahús

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Yfirumsjón í eldhúsi, stjórnun og almenn eldhússtörf. Sjá um 
að viðhalda gæðastaðli á öllum veitingum og skipulaggning 

vakta starfsfólks, mannaráðningar, innkaup. 
100 % starfshlutfall

 Óskum einnig eftir að ráða til starfa í eldhús okkar, lærðan 
matreiðslumann og einnig ófaglært fólk með reynslu við 

eldhússtörf.

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á hakon@101hotel.is 

Fyrir mánudaginn 7. september 2015. 

Fullum trúnaði heitið

www.kitchenandwine.is



Ertu að leita að skemmtilegri vinnu? 
 

Við leitum að hressum og duglegum starfsmanni í fullt starf. 
 
 Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri.  
 Hafa áhuga á tísku og reynslu af sölustörfum.  
 Góðir í mannlegum samskiptum.  
 
 
Komdu og fylltu út umsókn eða sendu ferilskrá á cv@zara.is 

  

Lýsi hf. leitar að  
starfsmanni á lager 

Lýsi hf. er rótgróið fyrirtæki sem framleiðir heilsuvörur úr 
sjávarafurðum og flytur til yfir 70 landa. Starfsemin byggir 
á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur gæði og 
þjónustu að leiðarljósi. 

Starfssvið: 
• Pökkun lýsis í stórumbúðir 
• Hleðsla og frágangur gáma fyrir útfluttning 
• Samantekt og afgreiðsla pantana 
• Almenn lagerstörf 

Hæfniskröfur: 
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Lyftararéttindi eru skilyrði 
• Nákvæmni í vinnubrögðum 
• Jákvæðni og sveigjanleiki 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimsíðu Lýsis 
hf. http://www.lysi.is/starfsemin/storf-i-bodi. Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsóknir skulu berast fyrir 7. september 2015. 



Byggingafræðingur 
eða arkitekt

Byggingafræðingur eða arkitekt óskast til starfa á 
teiknistofu okkar sem fyrst.

Reynsla í byggingahönnun og notkun teikniforrita  
nauðsynleg.

Umsóknir sendist á Pál Gunnlaugsson pall@ask.is 

ASK Arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verk-
efni á sviði arkitekta og innanhússarkitekta, s.s. hönnun nýbygginga, 
endurhönnun eldri bygginga, hönnun húsgagna, skipulag eldri byggðar 
og nýbyggingasvæða, hönnunarstjórn o.fl. 
Verkefni stofunnar hafa verið unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög 
og einstaklinga.
Teiknistofan er í miðborginni og eru starfsmenn nú 20 talsins.

Herbergisþernur
Houskeeping staff

Starfsmaður í gestamóttöku:

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland  
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is 

101 hótel óskar eftir að ráða herbergisþernur. Framtíðarstarf. 
Unnið er kl. 8-16.30, eftir 2-2-3 vaktakerfi, ásamt u.þ.b.einni kvöld-
vakt í viku. Starfshlutfall er 80% - 100%.

Gerðar eru eftirfarandi kröfur:
•  Enskukunnátta.
•  Jákvæð framkoma
•  Þjónustulund 
•  Samstarfsgleði
•  Viðkomandi þarf að vera reyklaus

Áhugasamir sendi umsókn á  
job@101hotel.is fyrir 11. september. n.k.
Vinsamlegast takið fram um hvaða starf er sótt.

101 hotel Wishes to hire housekeeping staff, permanently. 
Housekeeping staff work from 8-16.30, with a 2-2-3 shift pattern,  
as well as ca. one evening shift per week. This is an 80% - 100%
position.

The following demands are made:
• Basic English
• Positive attitude 
• Responsibility
• Cooperative
• Non-smokers only 

Those interested should send an application to job@101hotel.is 
before 11. September. Please state which job you are applying for.

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum einstaklingi sem 
veitir framúrskarandi þjónustu. Starfið er fjölbreytt og felst m.a í 
móttöku gesta, bókunum, uppgjöri og símavörslu. Unnið er á 2 -2 -3 
vöktum allt árið um kring.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af störfum í gestamóttöku
•  Framúrskarandi þjónustulund
•  Góð tölvukunnátta / m.a reynsla af Navision 
•  Góð töluð og rituð íslenska og enska
•  Snyrtimennska
•  Stundvísi og sveigjanleiki  í starfi
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
•  Jákvætt lífsviðhorf
•  Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd merkt
„Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. September 2015

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	 Skipuleggur	og	stjórnar	hjúkrun	
•	 Yfirumsjón	með	framkvæmd	RAI	mats	
•	 Yfirumsjón	með	kennslu	og	starfsþjálfun	nema	og		
	 starfsfólks		á	heimilinu
•	 Umsjón	með	starfsmannhaldi	og	gerð	vaktskema.
•	 Veitir	faglega	ráðgjöf	til	starfsmanna,	íbúa	og	aðstandenda	

Hæfniskröfur:
•	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi
•	 Framhaldsnám	í	stjórnun	eða	öldrunarhjúkrun	kostur
•	 Reynsla	af	hjúkrun
•	 Þekking	og	reynsla	af	stjórnun
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Áhugi	á	starfi	með	öldruðum
•	 Þekking	og	reynsla	af	RAI-mælitækinu
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	jákvæðni

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	 Skipuleggur	iðjuþjálfun	heimilismanna	og	ber	ábyrgð	á	henni	í		
	 samræmi	við	hugmyndafræði,	markmið	og	gæðakerfi	heimilisins
•	 Tekur	virkan	þátt	í	teymisvinnu	Droplaugarstaða.	
	

Hæfniskröfur:
•	 Próf	í	iðjuþjálfun	frá	skóla	viðurkenndum	af	heimssamtökum		
	 iðjuþjálfa	(WFOT)
•	 Íslenskt	starfsleyfi	og	löggilding	frá	Heilbrigðisráðuneytinu
•	 Reynsla	á	sviði	iðjuþjálfunar
•	 Reynsla	á	sviði	öldrunar	æskileg
•	 Samskipta-	og	samvinnuhæfni	
•	 Sjálfstæði		í	vinnubrögðum
•	 Frumkvæði	í	starfi,	þolinmæði	og	jákvætt	viðhorf
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	jákvæðni

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	 Almenn	hjúkrun	og	umönnun	íbúa	
•	 Gerð	hjúkrunaráætlana,	greiningar	og	meðferð.
•	 Þáttaka	í	RAI	mati.
•	 Skráning	í	Sögukerfið.	
	

Hæfniskröfur:
•	 Hjúkrunarfræðingur	með	íslenskt	hjúkrunarleyfi
•	 Reynsla	af	hjúkrun	aldraðra	æskileg
•	 Faglegur	metnaður
•	 Frumkvæði	í	starfi,	þolinmæði	og	jákvætt	viðhorf
•	 Sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Góð	íslenskukunnátta

Við bjóðum upp á:
•	 Heimilislegt	vinnuumhverfi
•	 Tækifæri	til	að	taka	þátt	í	þróun		
	 hjúkrunar	aldraðra
•	 Krefjandi	og	spennandi	verkefni
•	 Sveigjanlegan	vinnutíma
•	 Skemmtilegan	og	faglegan		
	 starfsmannahóp	

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	
Reykjavíkurborgar	og	Félags		
íslenskra	hjúkrunarfræðinga	annars	vegar	
og	Iðjuþjálfafélags	Íslands	hins	vegar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Ingibjörg	Ólafsdóttir	forstöðumaður	í	síma	
414-9500	eða	með	því	að	senda	fyrirspurnir	
á	ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur	eru	vinsamlega	beðnir	að	
sækja	um	störfin	á	heimasíðu		
Reykjavíkurborgar	www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 12. september

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

Droplaugarstaðir,	hjúkrunarheimili	óskar	eftir	að	ráða	hjúkrunarstjóra	og	yfiriðjuþjálfa	til	starfa	í	100%	starf	í	dagvinnu,		
20%	af	starfi	yfiriðjuþjálfa	mun	fara	fram	í	Seljahlíð,	heimili	aldraðra	í	Breiðholti.	

Einnig	eru	lausar	stöður	hjúkrunarfræðinga	í	vaktavinnu,	starfshlutfall	er	samkomulagsatriði.

Á	Droplaugarstöðum	eru	82	íbúar.	Við	leggjum	áherslu	á	sjálfræði	einstaklingsins,	heimilislegt	umhverfi,	virðingu	fyrir	
einkalífi,	athafnasemi	og	að	öryggi	og	vellíðan	sé	í	fyrirrúmi.	

HJÚKRUNARSTJÓRI

YFIRIÐJUÞJÁLFI

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

VILT ÞÚ HAFA ÁHRIF Á ÞRÓUN HJÚKRUNAR FYRIR ALDRAÐA Á 
DROPLAUGARSTÖÐUM? 

Velferðarsvið

HJÚKRUNARSTJÓRI, YFIRIÐJUÞJÁLFI OG HJÚKRUNARFRÆÐINGAR



RAFVIRKI 
ÓSKAST

VILJUM RÁÐA RAFVIRKJASVEIN TIL FRAMTÍÐAR-
STARFA VIÐ ALLA ALMENNA RAFVIRKJAVINNU.
UMSÓKNIR SENDIST Á PÓSTFANGIÐ 
arvirkinn@arvirkinn.is



Starfið er fjármálastarf og eru helstu 
verkefni:
•	 Kostnaðareftirlit	og	samskipti	við	

innlenda	birgja
•	 Reikningagerð	og	samskipti	við	erlenda	

viðskiptavini
•	 Færsla	fjárhagsbókhalds,	afstemningar	

og	frágangur	til	endurskoðenda
•	 Umsjón	með	virðisaukaskattskýrslum	

og	skil	á	virðisaukaskatti
•	 Önnur	árstíðabundin	tilfallandi	verkefni

Hæfniskröfur:
•	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku
•	 Kunnátta	og	reynsla	í	fjárhagsbókhaldi	

(þekking	og	reynsla	af	dk	er	kostur)
•	 Nákvæmni	í	vinnubrögðum	og	skal	

starfsmaður	vera	töluglöggur
•	 Sjálfstæði	í	vinnubrögðum	og	áhugi	á	

að	þróa	starfið	og	innri	ferli

Umsóknarfrestur er  
til og með 10. september. 

Umsjón	með	ráðningu	hefur		
Hugtak mannauðsráðgjöf. 

Umsækekjendur	skulu	fylla	út	nákvæma		
starfsumsókn	á		
www.hugtak.is > Umsækjendur > Laus störf. 

Umsjón	með	ráðningu	hefur		
Guðlaugur Örn Hauksson  
(gudlaugur@hugtak.is). 

GoNorth leitar að  
töluglöggum starfsmanni

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
• Kennari í Víðistaðaskóla 
• Kennsla á yngsta stigi í Víðistaðaskóla 
• Kennari á miðstigi í Víðistaðaskóla
• Deildarstjóri sérkennslu í Lækjarskóla
• Sérkennsla í Lækjarskóla
• Íslenskukennsla í Lækjarskóla
• Þroskaþjálfi í Lækjarskóla
• Skólaliði í Lækjarskóla
• Tónmenntakennari í Öldutúnsskóla 
• Skólaliði og stuðningsfulltrúi í Víðistaðaskóla 
• Skólaliðar og stuðningsfulltrúar í Hraunvallaskóla  
• Frístundaleiðbeinendur á frístundaheimilið Holtasel 
• Frístundaleiðbeinendur í Víðistaðaskóla og Engidal 
• Frístundaleiðbeinendur í Áslandsskóla 
• Frístundaleiðbeinandi í Krakkabergi 
• Tómstundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðinni Mosanum 
   Hraunvallaskóla 
• Starf í félagsmiðstöðinni Setrinu 
• Frístundaleiðbeinendur í Hraunseli
• Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar í Lækjarskóla
• Frístundaleiðbeinendur í Lækjarskóla
• Stuðningsfulltrúar á frístundaheimilinu Lækjarskóla

Leikskólar
• Leikskólasérkennari/Þroskaþjálfi í leikskólanum Stekkjarási 
• Leikskólakennari í Tjarnarási 
• Aðstoð í eldhúsi í Hlíðarenda
• Leikskólakennari í Vesturkoti
• Deildarstjóri í Hlíðarbergi
• Leikskólakennari í Hraunvallaskóla
• Leikskólakennari á Hörðuvöllum
• Aðstoð í eldhúsi í Norðubergi

Heimili fyrir fatlað fólk
• Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks við Erluás

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM



Sjáland er einkarekinn leikskóli sem starfar eftir Fjölvísistefnunni 
með áherslu á sjálfstæði og styrkleika hvers og eins. Við vinnum 
með einstaklingsmiðað nám og erum skóli án aðgreiningar. Það 
er okkur mikilvægt að vera skóli í þróun og metum mikils áhuga 
og metnað starfsmanna okkar. 
 
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um. Æskilegt er að 
umsækjendur geti hafið störf í september.  
Umsóknarfrestur er til 3.september 2015. 
Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið ingibjorg@sjaland.is.  
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Ósk mannauðsstjóri á sama 
netfangi eða í síma 578-1220.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari
Önnur uppeldismenntun
Reynsla í starfi

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi
Jákvæðni
Gleði

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn. 
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og 
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með 
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum 
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum 
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í 
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og 
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á 
netfangið; ida@sjaland.is Einnig er hægt að sækja um á 
verfslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ staðsettur 
í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi. 
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll 
aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari

Önnur 
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi

Jákvæðni og gleði

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn.
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 6.október n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Sara Hrund Finnbogadóttir mannauðsstjóri í síma 
578-1220 eða á netfangið: sarahrund@sjaland.is . Einnig er 
hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ 
staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálands-
hverfi. Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast 
nýr og öll aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og 
heilbrigði og því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari
Önnur uppeldismenntun
Reynsla í starfi

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi
Jákvæðni og gleði
Jákvæðni

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn. 
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og 
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með 
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum 
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum 
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í 
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og 
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á 
netfangið; ida@sjaland.is Einnig er hægt að sækja um á 
verfslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ staðsettur 
í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi. 
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll 
aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari

Önnur 
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi

Jákvæðni og gleði

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn.
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 6.október n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Sara Hrund Finnbogadóttir mannauðsstjóri í síma 
578-1220 eða á netfangið: sarahrund@sjaland.is . Einnig er 
hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ 
staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálands-
hverfi. Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast 
nýr og öll aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og 
heilbrigði og því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari
Önnur uppeldismenntun
Reynsla í starfi

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi
Jákvæðni og gleði
Jákvæðni

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

VIÐ VILJUM BÆTA VIÐ GÓÐU FÓLKI Í 
OKKAR FRÁBÆRA HÓP!

STARF FYRIR HRESSA, SJÁLFSTÆÐA MANNESKJU SEM HEFUR GAMAN AF 
FÓLKI. REYNSLA AF VERSLUNAR- EÐA SÖLUSTÖRFUM KOSTUR. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR SIRRÝ Í SÍMA 898 1711
UMSÓKNIR SENDIST Á plusminus@plusminu.is





Vélamenn óskast til starfa
Alexander Ólafsson ehf. óskar eftir að ráða vélamenn til 
starfa í efnisvinnslu, mokstur á hjólaskóflu og á jarðýtu  
(50 tonn) í Vatnsskarðsnámu.

Um er að ræða framtíðarstarf. 

Umsóknum með ferilsskrá skal skilað til Kristins Ólafssonar 
á netfangið  kristinn@alexander.is 
eða hafa samband í síma S: 578-9300 





Vélamaður á Tæknisviði
 
Við óskum eftir iðnu og samviskusömu fólki með iðnmenntun, 
s.s. vélstjórum, vélvirkjum, bifvélavirkjum, til að hlúa að fram-
leiðsluvélum í framleiðslusal Ölgerðarinnar.
Starfið felst í að breyta og fínstilla vélbúnað sem notaður er 
við framleiðslu á vatni, gosi og öli. 

Um er að ræða vaktavinnu í fullu starfshlutfalli. Unnið er á 
tveimur vöktum, dag- og kvöldvakt. Kvöldvakt vinnur af sér 
föstudagsvaktina í hverri viku.

Stefna Ölgerðarinnar er að tryggja körlum og konum jafna 
möguleika til starfa, ábyrgðar, launa, stöðuhækkana og þjálf- 
unnar, og því hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Umsóknir ásamt ferilskrá  
óskast sendar á netfangið  
sveinn.valtyr.sveinsson@olgerdin.is, 
merkt „Vélamaður”.  

Umsóknarfrestur er til og með  
6. september nk.
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LITIR

Starfsmaður óskast
Þjónustulipur,reglusamur og stundvís starfsmaður óskast til 
afgreiðslustarfa í rótgróinni byggingavöruverslun í miðborg 
Reykjavíkur.
Æskilegt að viðkomandi hafi einhverja ensku- og tölvukunnáttu.   
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is merkt  
,,Byggingavörur-2908“







Námsleyfi grunnskólakennara og 
skólastjórnenda skólaárið 2016–2017

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um 
námsleyfi grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla 
skólaárið 2016–2017. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við 
úthlutun verði sett í forgang nám sem tengist: 

• hagnýtu læsi og lesskilningi í öllum námsgreinum 
• jafnrétti og lýðræði 

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 
Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á  
heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga  
www.samband.is. Umsóknir á öðru formi verða ekki teknar 
gildar. Ekki er tekið við viðbótargögnum og því verða allar 
upplýsingar að koma fram í umsókninni. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2015.
 
Umsækjandi sem æskir námsleyfis skal að lágmarki  
fullnægja eftirfarandi skilyrðum, sbr. reglur um  
Námsleyfasjóð: 

a) Hafa, þegar sótt er um námsleyfi, gegnt starfi í 10  
 ár samtals við kennslu, ráðgjöf eða stjórnun í  
 grunnskóla, í eigi minna en hálfu starfi, og verið  
 samfellt í starfi sl. fjögur ár.
b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða  
 aðila sem stofnað er til með samstarfi  
 sveitarfélaga og taka laun samkvæmt  
 kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 og Kennarasambands Íslands vegna  
 grunnskólans. 
c) Ljúka á námstímanum 60 ECTS eininga   
 háskólanámi, eða jafngildu háskólanámi, miðað  
 við 1/1 námsleyfi, og skal námið miða að því að  
 nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er ráðinn  
 til að sinna.

Reglur um Námsleyfasjóð og viðmiðunarreglur um laun í 
námsleyfi er að finna á vefsvæði Námsleyfasjóðs,  
www.samband.is/namsleyfasjodur og eru umsækjendur 
hvattir til að kynna sér þær. 

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir  
í síma 515 4900 eða í tölvupósti á  

klara.e.finnbogadottir@samband.is

Námsleyfi grunnskólakennara 
og skólastjórnenda 2014–2015

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um 
námsleyfi grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla 
skólaárið 2014–2015. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við 
úthlutun verði sett í forgang nám sem tengist 
 • kennaranum/stjórnandanum sem leiðtoga  
  í lærdómssamfélagi
 • mati á námi með hliðsjón af nýrri aðalnámskrá  
  grunnskóla

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 
Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á 
heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga  
www.samband.is. Umsóknir á öðru formi verða ekki teknar 
gildar. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2013.

Umsækjandi, sem æskir námsleyfis, skal fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum og skuldbindingum, sbr. reglur um 
Námsleyfasjóð: 
 a) Hafa gegnt starfi í 10 ár samtals við kennslu, ráðgjöf  
  eða stjórnun í grunnskóla, í eigi minna en hálfu starfi,  
  og verið í starfi sl. fjögur ár.
 b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila  
  sem stofnað er til með samstarfi sveitarfélaga og  
  taka laun samkvæmt kjarasamningi Sambands 
  íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara  
  eða kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga  
  og Skólastjórafélags Íslands. 
 c) Ljúka 60 ECTS eininga háskólanámi eða sambærilegu  
  námi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal námið miða  
  að því að nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er  
  ráðinn til að sinna. 
 d) Að loknu námsleyfi skal námleyfishafi senda stjórn  
  sjóðsins innan fjögurra mánaða staðfest vottorð  
  skóla um nám í námsleyfinu. 
 e) Enginn getur fengið hærri fjárhæð í námsleyfi en  
  sem nemur tveggja ára föstum launum á starfsævi  
  viðkomandi. 
 f) Laun í námsleyfi miðast við starfshlutfall námsleyfis- 
  þega næsta ár áður en námsleyfi hefst eða meðaltal  
  síðustu þriggja ára ef það er hærra. 

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 
4900 eða í tölvupósti á klara.e.finnbogadottir@samband.is 

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Umsóknarfrestur á haustönn 2015 er til 
15. október n.k. 

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda 
nám fjarri heimili sínu.                     

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili 
og fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám 
frá lögheimili og fjarri skóla).
 
Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
Námsstyrkjanefnd
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Síðasta raðhúslóðin á besta stað í Reynisvatnsási. 
Um er að ræða lóð með byggingarrétt fyrir 8 raðhús, samtals 1.760 
fermetra. Gatnagerðargjöld eru fullgreidd. Engin hönnunarvinna 
hefur farið fram. V-72 millj.
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