Atvinnuauglýsingar

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

FRAMTÍÐARSTÖRF
Í FRÍHÖFNINNI
EIN VINSÆLASTA
VERSLUN Í FLUGSTÖÐINNI

Fríhöfnin ehf. óskar eftir að ráða starfsfólk á lagerinn
Um er að ræða framtíðarstörf á lager í Fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli. Leitað er að þjónustulunduðum,
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eiga auðvelt
með að nálgast fólk, hafa lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.
Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.
Starfið felst í almennum lagerstörfum.
Hæfniskröfur:
•

Hæfni í mannlegum samskiptum

•

Meirapróf og/eða lyftarapróf er æskilegt

•

Góð tölvukunnátta

•

Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf eigi síðar en 1. september. Umsóknum skal skilað inn rafrænt á
www.dutyfree.is/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2017.
Fríhöfnin hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi. Hún hefur einnig
hlotið fjölda viðurkenninga síðastliðin ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt fyrirtæki. Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, tóbak, snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur
sett sér það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.

www.dutyfree.is
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STÖRF Í BOÐI

Múrarar, smiðir, vélvirkjar og almennir verkamenn
Við hjá Einingaverksmiðjunni óskum eftir
umsóknum um framtíðarstörf hjá fyrirtækinu.
Múrarar, smiðir, vélvirkjar og almennir
verkamenn eru hvattir til að sækja um.
Umsóknir óskast sendar á svanur@ev.is
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu í síma 414 8770

Einingaverkmiðjan var stofnuð árið 1994. Frá upphafi hefur fyrirtækið framleitt forsteyptar einingar til húsbygginga. Innan fyrirtækisins hefur skapast gríðarleg sérþekking og verkkunnátta í áranna rás. Við höfum á að skipa öflugum tækjabúnaði og afar fullkominni
verksmiðju. Frá árinu 2008 höfum við einnig rekið verksmiðju í Færeyjum eftir að hafa flutt forsteyptar einingar þangað í allmörg ár.

Byggingastjóri
Óska eftir að ráða byggingastjóra, með haldgóða reynslu á
húsbyggingum.Verkefnið felst í daglegum rekstri byggingasvæðiss,amskiptum við byrgja og verktaka.
Áhugasamir sendi fyrirspurn á netfangið: krikar@simnet.is

GER innflutningur, rekstraraðili
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma
óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum,
skilyrði er að þeir séu 20 ára eða eldri.

Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

LÖGFRÆÐINGUR Í
VETTVANGSATHUGUNUM

Vettvangs- og verðbréfaeftirlitssvið leitar að öflugum
lögfræðingi.

Umsóknir ásamt upplýsingum
um umsækjanda sendist á netfangið

vinna@ger.is
Starfsferilskrá og meðmæli
eru æskileg fylgigögn.

Laust er starf lögfræðings við vettvangsathuganir hjá Fjármálaeftirlitinu. Vettvangs- og verðbréfaeftirlitssvið
annast vettvangsathuganir og verðbréfamarkaðseftirlit þvert á þá markaði sem Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með.
Vettvangsteymi sviðsins aflar upplýsinga og gagna með sjálfstæðri skoðun á vettvangi þar sem athuganir geta
m.a. beinst að tilteknum afmörkuðum þáttum í starfsemi eftirlitsskyldra aðila eða heildarathugunum hjá einstökum
aðilum. Leitað er að starfsmanni sem býr yfir góðri samskiptahæfni og hefur reynslu af störfum á fjármálamarkaði.

Starfssvið
•
•
•
•
•
•

Frekari upplýsingar veita Sigurveig
Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri
Vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviðs
(sigurveig@fme.is) og Árni Ragnar
Stefánsson, mannauðsstjóri
(arni@fme.is).

Undirbúningur og framkvæmd vettvangsathugana
Greining gagna og skýrslugerð
Verkefnastjórnun
Þátttaka í innlendu samstarfi
Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•
•

Meistara- eða embættispróf í lögfræði
Þekking á stjórnsýslurétti og löggjöf á fjármálamarkaði
Reynsla af eftirlitsstörfum eða störfum tengdum fjármálamarkaði
Rík greiningarhæfni
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
Frumkvæði, ábyrgð, sjálfstæði og metnaður í starfi
Hæfni til að tjá sig og miðla upplýsingum í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir
að sækja um starfið á heimasíðu
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða
á www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst
nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og hæfni viðkomandi til að gegna
starfinu rökstudd.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Ef þú ert með rétta starfið
— erum við með réttu
manneskjuna

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

www.capacent.is

Strandabyggð leitar að
öflugum starfsmanni

Forstöðumaður Íþróttamiðstöðvar
- framtíðarstarf
Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir laust til umsóknar starf
fostöðumanns Íþróttamiðstöðvarinnar á Hólmavík.
Verkefni forstöðumanns felast m.a. í:
• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum
og rekstri íþróttamiðstöðvar
• Að hafa umsjón með viðhaldi og rekstri tækja og búnaðar
• Faglegri forystu
• Að stuðla að framþróun íþróttamiðstöðvarinnar
• Ráðningum afleysingafólks og mannauðsstjórnun
Gerðar eru kröfur um að viðkomandi:
• Uppfylli skilyrði sem fram koma í reglugerð nr. 814/2010 um
hollustuhætti á sund- og baðstöðum og hafi hreint sakavottorð
• Búi yfir skipulags- og stjórnunarfærni
• Búi yfir góðri samskiptafærni og getu til að tjá sig í ræðu og
riti.
• Hafi til að bera frumkvæði og styrk til ákvarðanatöku
• Sé í starfi sínu hvetjandi og góð fyrirmynd
Starfinu fylgir töluverð samvinna og samskipti við skriftstofu
og aðrar stofnanir sveitarfélagsins, s.s. leik- og grunnskóla,
tómstundafulltrúa og áhaldahús sem og íþróttafélög og önnur
félög á staðnum.
Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2017 en umsóknir
og fyrirspurnir skulu berast til sveitarstjóra á netfangið
sveitarstjori@strandabyggd.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins
að Höfðagötu 3, 510 Hólmavík.
Um Íþróttamiðstöðina
Sveitarfélagið Strandabyggð á og rekur íþróttamiðstöð þar sem er
íþróttahús og sundlaug. Í íþróttamiðstöðinni fer fram íþrótta- og sundkennsla allra grunnskólabarna í Strandabyggð auk þess sem íþróttafélög
á staðnum fá þar aðstöðu fyrir starfsemi sína. Auk þess geta einstaklingar
og hópar leigt íþróttasalinn, farið í sund og heita potta, auk tækjasalar sem
einnig er á staðnum. Tjaldstæði sveitarfélagins eru rekin af íþróttamiðstöðinni og er töluverður rekstur þar í kring yfir sumartímann. Mikil
hefð er fyrir ýmissri íþróttaiðkun í Strandabyggð og hefur starf íþróttafélaganna eflst undanfarin ár og mikil sókn er í aðstöðu íþróttahússins. Við íþróttamiðstöðina starfa 2 starfmenn yfir vetrartímann en yfir sumarið eru starfsmenn um 7. Sveitarfélagið er í vottunarferli EarthCheck ásamt Vestfjörðum
öllum og tekur starfsemin mið af því.
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Ull íslensku sauðkindarinnar hefur lagað sig að veðurfari og aðstæðum frá landnámi. Hún hefur haldið hita á íslensku
þjóðinni í gegnum aldirnar og er einstök á heimsvísu.
Ístex er ullarvinnslufyrirtæki með höfuðstöðvar í Mosfellsbæ, sem hefur verið starfrækt frá árinu 1991. Ístex er eina
fyrirtækið á Íslandi sem safnar ull beint frá bændum og vinnur úr henni lopa og band. Fyrirtækið rekur ullarþvottastöð
á Blönduósi og spunaverksmiðju í Mosfellsbæ. Vörur fyrirtækisins eru seldar um allan heim í gegnum umboðsaðila.
Undir vörumerki Ístex, Lopa, er t.a.m. seldur Léttlopi, Plötulopi, Álafosslopi, Einband og Bulky Lopi. Fyrirtækið
framleiðir einnig vélprjónaband og stendur fyrir útflutningi á óunninni ull og framleiðslu ullarteppa.
Rekstrartekjur fyrirtækisins á árinu 2016 voru um 920 milljónir kr. og hjá því störfuðu á milli 40 og 50 starfsmenn.

Framkvæmdastjóri
PANTONE cool gray 10

PANTONE 410 C

CMYK C=40 M=45 Y=50 K=15

Ístex leitar að öflugum framkvæmdastjóra til að stýra daglegum rekstri fyrirtækisins, framsýnum og
drífandi einstaklingi sem fær það verkefni að halda öflugri uppbyggingu fyrirtækisins áfram.

CMYK C=0 M=0 Y=Z K=15

PANTONE 424 C

CMYK C=0 M=0 Y=2 K=50

PANTONE 405 C

CMYK C=40 M=35 Y=40 K=40

PANTONE 7530 C

CMYK C=0 M=15 Y=35 K=40

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði,
viðskiptafræði og stjórnun
• Reynsla af stjórnun í framleiðslufyrirtæki er kostur
• Víðtæk þekking og reynsla af rekstri og stjórnun
• Þekking og áhugi á markaðsmálum
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum

Daglegur rekstur og umsjón með fjármálum
Reikningshald og ársuppgjör
Áætlanagerð
Samningagerð og eftirfylgni með samningum
Starfsmannamál
Yfirsýn með starfsstöðvum fyrirtækisins

Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Kynningarbréf ásamt ferilskrá fylgi umsókninni
þar sem fram koma ítarlegar upplýsingar um
menntun, reynslu og fyrri störf.
Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst nk.

ÍSLENSK A SI A.IS ICE 85264 7/17

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

ANCHORAGE

FORSTÖÐUMAÐUR
LEIÐAKERFISSTJÓRNUNAR
ICELANDAIR

HELSINKI
VANCOUVER
SEATTLE

STOCKHOLM
TRONDHEIM

EDMONTON

PORTLAND

ICELAND

OSLO
GOTHENBURG
COPENHAGEN
BERGEN
STAVANGER
BILLUND
HAMBURG
FRANKFURT
MUNICH
ABERDEEN AMSTERDAM
GLASGOW
ZURICH
BRUSSELS
MANCHESTER
MILAN
BELFAST BIRMINGHAM
LONDON
PARIS GENEVA
HEATHROW
ORLY & CDG
& GATWICK

DENVER

BARCELONA

MINNEAPOLIS / ST. PAUL

MADRID
CHICAGO
TORONTO MONTREAL
BOSTON
WASHINGTON D.C.
PHILADELPHIA NEW YORK

HALIFAX

JFK & NEWARK

TAMPA

ORLANDO

Leiðakerfisstjórnun er hluti af fjármálasviði Icelandair. Megin hlutverk leiðakerfisstjórnunar er að þróa og viðhalda leiðakerfi félagsins.
Forstöðumaður leiðakerfisstjórnunar er hluti af stjórnendateymi Icelandair sem er stöðugt að leita leiða til að bæta rekstur félagsins með betri
þjónustu, sveigjanleika og frumkvæði að leiðarljósi.
STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

I Þróun á leiðakerfi Icelandair til skemmri og lengri tíma.

I Háskólapróf í verk-, tækni-, eða viðskiptafræði.

I Greining og útreikningar á nýjum og fyrirhuguðum áfangastöðum félagsins.

I Greiningarhæfni og færni með tölulegar og fjárhagslegar upplýsingar.

I Skoða nýja markaði og greina eftirspurn og tækifæri.

I Góðir stjórnunarhæfileikar.

I Samskipti og samningar við flugvelli, bæði á núverandi og fyrirhuguðum
nýjum áfangastöðum.

I Hæfni til að vinna í hóp.

I Samstarf við aðrar deildir.

I Frumkvæði og dugnaður.

Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í líflegu starfsumhverfi.
Starfsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og brennandi áhuga á að
ná góðum árangri í starfi í alþjóðlegu umhverfi.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfsvettvangur er í höfuðstöðvum Icelandair í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veita:
Hlynur Elísson I framkvæmdastjóri fjármálasviðs I hlynur@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I mannauðsstjóri aðalskrifstofu I starf@icelandair.is
Svali Björgvinsson I framkvæmdastjóri mannauðssviðs I svali@icelandair.is

I Vönduð og nákvæm vinnubrögð.

+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef Icelandair

www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 11. ágúst 2017.

4 ATVINNUAUGLÝSINGAR

2 2 . J Ú L Í 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

365 óskar eftir góðu fólki

FRÉTTAMAÐUR Á STÖÐ 2

VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU FRÉTTAMANNA LANDSINS?
Okkur vantar sjónvarpsfréttamann,
í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum
vinnustað í stöðugri sókn.

Umsækjandi þarf:
• að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi
og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
• að hafa gott vald á íslenskri tungu
• að vera fær í mannlegum samskiptum
• að geta unnið undir álagi

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun,
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
www.365.is undir „laus störf“.
Nánari upplýsingar gefur Kristín Þorsteinsdóttir,
aðalritstjóri 365 frétta, kristinth@365.is
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí.
Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira.
Hjá 365 starfa um 400 manns.

SPORTS DIRECT LEITAR AÐ
STARFSFÓLKI Í FRAMTÍÐARSTÖRF.
Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusar í boði fyrir öflugt fólk.
Vinnutími er eftir samkomulagi en er í samræmi
við opnunartíma verslunarinnar.
Hæfniskröfur:
Þjónustulund
stundvísi
skipulagni
samskiptahæfni
Reynsla í þjónustustörfum mikill kostur
Æskilegt að einstaklingur hafi náð 17 ára aldri

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS
Sæktu um á sportsdirect.rada.is eða í versluninni.
Frekari upplýsingar veitir Ásta Sigrún Friðriksdóttir, verslunarstjóri
(asta.fridriksdottir@sportsdirect.com) í síma 571-3010

VERKEFNISSTJÓRI á sviði ferðaþjónustu og skapandi greina
Ábyrgð og helstu verkefni
Erlent tengslastarf, ferðasýningar og viðburðir

Kröfur um menntun og hæfni
Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfinu

Viðburðastjórnun og samskipti vegna viðburða og sýninga erlendis

Þekking og reynsla af markaðssetningu á erlendum mörkuðum

Viðburðastjórnun og samskipti vegna markaðsverkefna innanlands

Reynsla af verkefnisstjórnun

Tengiliður við valda erlenda markaði

Reynsla úr ferðaþjónustu

Uppbygging erlends tengslanets og samskipti við erlenda söluaðila

Framúrskarandi ensku- og íslensku kunnátta skilyrði, önnur tungumálakunnátta kostur

Yfirsýn yfir markaðsaðgerðir og þróun markaða

Menningarlæsi, frumkvæði, samskipta og samstarfshæfni, jákvæðni og hugmyndaauðgi

Erlend almannatengsl og fjölmiðlaferðir

Upplýsingar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is

Skipuleggja fjölmiðlaferðir og svörun fyrirspurna fjölmiðlamanna

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Samskipti við almannatengslaskrifstofur

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudeginum 9. ágúst nk.

Hlutverk Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu
íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu
til landsins. Jafnframt veitir Íslandsstofa fyrirtækjum faglega aðstoð við sölu á vörum,
þjónustu og þekkingu erlendis og styður við kynningu á íslenskri menningu ytra.

Stál og Suða ehf óskar eftir kraftmiklum
einstaklingi sem verkstjóra í stálsmiðju okkar.
Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, ábyrgðarfullur og
hæfur stjórnandi með leiðtogahæfileika.
Starfið fellst meðal annars í stjórnun á starfsfólki, umsjón með
starfsmannaráðningum og almennri yfirsýn með verkefnum.
Um fullt starf er að ræða og viðkomandi gæti hafið störf strax.
Vinnutími 7.30-17 virka dag og yfirvinna eftir þörfum.
Stál og Suða ehf er framsækið fyrirtæki í Málmiðnaði sem
sinnir fjölbreyttum verkefnum með stóran hóp viðskiptavina.
Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið
stalogsuda@stalogsuda.is

LANGAR ÞIG AÐ L ÆRA
A Ð S TJ Ó R N A F L U G U M F E R Ð ?
I S AV I A H E F U R O P N A Ð F Y R I R U M S Ó K N I R U M N Á M
Í F L U G U M F E R ÐA R S TJ Ó R N Í JA N ÚA R 2 0 18

Starf yfirmanns tæknideildar
Stykkishólmsbæjar er laust
til umsóknar.
Stykkishólmsbær auglýsir lausa til umsóknar stöðu yfirmanns tæknideildar Stykkishólmsbæjar sem jafnframt
er byggingar- og skipulagsfulltrúi. Undir tæknideild fellur
rekstur áhaldahúss, rekstur fasteigna Stykkishólmsbæjar
og mannvirkja Stykkishólmshafnar. Um er að ræða mjög
spennandi starf í áhugaverðu samfélagi. Leitað er eftir
öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn
að þróa starfið á traustum grunni.. Byggingarfulltrúi ber
m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu
og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa. Ráðið verður
í starfið frá og með 1.september n.k. eða eftir nánara samkomulagi Um er að ræða 100% starf og er umsóknarfrestur
til og með 31. júlí nk.
Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa
eftirfarandi:
• Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og
útreikningar.
• Undirbúningur- og eftirfylgni funda skipulags- og
byggingarefndar.
• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem
sinna verkefnum á sviði byggingarmála.
• Umsjón framkvæmda og eignaumsýslu í sveitarfélaginu.
• Önnur verkefni.

Isavia annast rekstur íslensku flugleiðsöguþjónustunnar og er eini starfsvettvangur
flugumferðarstjóra á Íslandi. Flugumferðarstjórar stýra flugumferð á flugvöllum
á Íslandi og á íslenska flugstjórnarsvæðinu sem er 5,4 milljónir ferkílómetrar
að stærð og eitt það stærsta í heiminum. Isavia og forverar þess hafa jafnan
annast alla þjálfun flugumferðarstjóra .
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•

Viðkomandi þarf að vera a.m.k. 18 ára og hafa
lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi
Góð tök á íslensku og ensku í tali og riti
Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum
samskiptum og sjálfstæður í vinnubrögðum
Umsækjendur skulu geta staðist læknisskoðun
skv. reglugerð um skírteini flugumferðarstjóra

Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteinum og einkunnum
úr námi. Hæfir umsækjendur verða boðaðir í inntökupróf.
Sérstök athygli er vakin á því að nemar sem teknir verða inn í grunnnám
í flugumferðarstjórn hjá Isavia í janúar 2018 munu ekki greiða skólagjöld.
Þó fullnægjandi árangur náist í námi er það ekki trygging fyrir starfi
hjá Isavia að námi loknu. Hægt er að lesa meira um námið á heimasíðu Isavia.
Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi menntun og
löggildingu samkvæmt ákvæðum 8. og 25.grein mann
virkjalaga nr.160/2010 og uppfylli kröfur 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda mikilvæg..
• Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og
byggingarreglugerð.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og
samskiptahæfileikar.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims.
Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera
hluti af góðu ferðalagi allra þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.

UMSÓKNARFRESTUR

UMSÓKNIR
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Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við
Samband íslenskra sveitarfélaga.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið
sturla@stykkisholmur.is eigi síðar en 31. júlí nk. Umsókninni
þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf þar sem
umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til starfans
út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir
um að tilgreina a.m.k. tvo umsagnaraðila í umsókn sinni.
Nánari upplýsingar veitir Sturla Böðvarsson , bæjarstjóri
Stykkishólmi í síma 433-8100/863-8888 eða tölvupósti: eða
tölvupósti sturla@stykkisholmur.is.
Stykkishólmi, 7. júlí 2017
Sturla Böðvarsson

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

www.hagvangur.is
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Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslunni Garðabæ
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra hjúkrunar við Heilsugæsluna
Garðabæ. Fagstjóri hjúkrunar ber ábyrgð á skipulagningu hjúkrunarþjónustu í samráði við svæðisstjóra.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu milli fagstétta innan stöðvanna og að þjónustuþarfir skjólstæðinga
séu ávallt í fyrirrúmi. Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, skipulagshæfileika og
samskiptahæfni. Ráðið verður í starfið til 4 ára frá og með 1.ágúst nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Loftorka Reykjavík
Óskum eftir vönum vélamanni
á beltavél.
Upplýsingar veitir Sigurjón í
síma 892-4207 eða 565-0875
Loftorka Reykjavík ehf.
Miðhrauni 10
210 Garðabæ.

Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur
er launadeildar
tiláog
með 26.
júní 2017.
Deildarstjóri
Sérfræðingur
sviði
mannauðsmála

Laust er til umsóknar 100% starf deildarstjóra launadeildar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Heilsugæsla
höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæslan
á að vera fyrsti
viðkomustaður í heilbrigðisTil að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með
Deildin heyrir undir svið fjármála og rekstrar sem staðsett er í Álfabakka 16. Æskilegt er að
þjónustunni
þar semgeti
ólíkum
notenda
er mætt
teymisvinnu
sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt
viðkomandi
hafiðþörfum
störf þann
1. september
nk.og
eða eftir nánara
samkomulagi.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði mannauðsmála. Um
þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi
er að ræða
fjölbreytt og krefjandi
og annasömu
Umsóknarfrestur
er til ogstarf
meðí líflegu
14. ágúst
2017. umhverfi. Næsti yfirmaður er
eftirmannauðsstjóri.
því sem þörf erNánari
á. Flóknari
vandamál,
þörf fyrir er að finna
heilbrigðisstarfsfólks
munu auðvelda stöðvum að taka á
upplýsingar
um starfsemina
á www.heilsugaeslan.is.
Laus er til umsóknar kennarastaða og
fjölbreyttari úrræði og skortur á sérhæfðu starfsfólki kallar
flóknum vandamálum með fjölbreyttum úrræðum.
Umsóknarfrestur
er til og höfuðborgarsvæðisins
með 12. desember 2016.
Hlutverk Heilsugæslu
er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega,
staða tónlistarkennara í Reykhólaskóla,
á nýja nálgun
í starfsemi
heilsugæslustöðva.
samfellda
og alhliða
heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast
á sérþekkingu
á sviði
heimilisReykhólahreppi skólaárið 2017 - 2018.
Í breyttu
skipulagi fær
starfsfólk
aukið sjálfstæði til að
lækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi . Heilsugæslan
Helstu höfuðborgarsvæðisins
verkefni
Menntunarog og
hæfnikröfur
Heilsugæsla
hefur gert breytingu á
móta starfsemina
til að útfæra þjónustu sem mætir Grunnskólakennari:
samanstendur af fimmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, KópaUm er að ræða 100% starf umsjónarkennara á miðstigi eða
Þátttaka
íheilsugæslustöðva
stefnumótun,
skipulagningu
Háskólapróf
sem
nýtist
í starfi,
framhaldsskipulagi og
rekstri
sem
miðarog
að því
þörfum
íbúa og uppfyllir
um
leið
kröfur
um árangur
unglingastigi, meðal kennslugreina er íslenska, stærðfræði og
vogi,
Garðabæ
og Hafnarfirði.
Auk
þjónustu
sem
er veitt á heilsugæslustöðvum
er veitt
sérhæfð
samhæfingu
mannauðsmála
menntun
er hælisleitenda,
æskileg
náttúrufræði .
að auka þjónustu
við notendur,
betur
og aðGöngudeild
samkvæmt
mælingum
og mati.
miðlæg
þjónusta
sem erunýta
Þroskaogfjármuni
hegðunarstöð,
sóttvarna
og
Geðheilsa
Ráðgjöf
og
fræðsla
við
starfsmenn
og
Reynsla
á
sviði
mannauðsmála
Tónlistarkennari:
eftirfylgd, Geðheilsustöð
Breiðholts og Heimahjúkrun HH.
bæta vinnuumhverfi
starfsmanna.

KENNARAR

stjórnendur
Þekking og/eða reynsla á úrvinnslu tölfræðilegra Um er að ræða 100% starf til að sjá um tónlistardeild Reykhólaskóla.
Samantekt
upplýsinga
og
framsetning
tölulegra
gagna
Helstu verkefni
og ábyrgð
Frekari
upplýsingar um starfið
Helstu verkefni
og ábyrgð
Hæfnikröfur
Leitað er eftir fólki með góða skipulagshæfileika og hæfni í
gagna um mannauð
Þekking og reynsla af kjaramálum er kostur
• Stýring og þátttaka í launavinnslu stofnunarinnar
Laun samkvæmt
gildandi kjarasamningi sem
mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og samkennslu
Annast
skipulag,
verkstjórn
og samhæfingu
innan
Þátttaka
í
mótun,
samræmingu
og
eftirfylgni
Hæfni
í
mannlegum
samskiptum
og
færni
til
að
Íslenskt
hjúkrunarleyfi
er skilyrði
• Yfirumsjón með Vinnustund, viðverukerfið
fjármála- og
efnahagsráðherra
og Kjarafélag
og áhugi á þróunarstarfi er mikilvæg. Umsækjendur skulu hafa
verklagsreglna
fagsviðs
ásamt
svæðisstjóra,
í samræmi við
vinna
í teymi
hreint sakavottorð.
Framhaldsmenntun
í hjúkrun
æskileg
Oracle
E-Business
Suite
viðskiptaog hagfræðinga
hafa gert.
Stéttarfélag
er
í gerðog
stofnanasamninga
Frumkvæði,
drifkraftur
og
metnaður
til
að
ná
stefnu
og markmið
Heilsugæslu
•Þátttaka
Gerð
launamannahaldsáætlunar
BHM. Umsókn
skal
fylgja
ítarleg
námsog
starfsReynsla af og áhugi á teymisvinnu
Reykhólaskóli á Reykhólum við Breiðafjörð er sameinaður
og ráðningarferli
árangri
og leikskóli með 72 nemendur á aldrinum 1 árs til 16
•Ráðningar
Framkvæmd
kjarasamninga ásamt umsjón með
ferilsskrá
og
kynningarbréf
þar
sem
gerð
er
grein
höfuðborgarsvæðisins
Reynsla af starfi í heilsugæslu er kostur grunnskóli
ára.
Einkunnarorð
skólans eru Vilji er vegur. Lögð er áhersla á
•ráðningarkerfi
Úrvinnsla tölulegra upplýsinga á sviði launa- og
fyrir ástæðu
umsóknar
og
rökstuðningur
fyrir
hæfni
Góð skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og ögun í
Er svæðisstjóra innan handar við daglegan
Nám
og Jafnframt
reynsla áskal
sviði
stjórnunar
æskileg skapandi starf og nám í gegnum leik.
kjaramála
viðkomandi
í
starfið.
leggja
fram
Ábyrgð á gerð kynningarefnis og kynningum
vinnubrögðum
Í Reykhólahreppi búa tæplega 280 manns, þar af 120 manns
rekstur
stöðvar og íer
staðgengill
hans
Framúrskarandi
í mannlegum
•fyrirÖnnur
samráði
við framkvæmdastjóra
staðfestar
upplýsingar
umsig
menntun.
í þéttbýliskjarnanum á Reykhólum. Á staðnum er öll almenn
nýja verkefni
starfsmenn
Hæfni
til að tjá
í hæfni
ræðu og
riti á íslensku samskiptum
Er faglegur
yfirmaður
á sínu sviði
þjónusta, verslun, glæsilegt íþróttahús og sundlaug. Fjölbreyttir
fjármála
og rekstrar
Leiðtogahæfni
og metnaður til að ná árangri
Þátttaka
í gerð
og samræmingu starfslýsinga
Góð
almenn tölvukunnátta
útivistarmöguleikar og mikil náttúrufegurð.
Mat
á
hæfni
umsækjenda
byggist
á
innsendum
Sinnir
klínísku
starfi
í starfi
Önnur
tilfallandi
verkefni á mannauðssviði
Hæfnikröfur

gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem
Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
•
Háskólamenntun
á
sviði
viðskiptafræða
eða
ekki erstéttarfélags.
hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu
Laun
samkvæmttil
gildandi
kjarasamningi
fjármálaráðherra stöðvar
og viðkomandi
starfsemi
hagsbóta
fyrir
skjólstæðinga
sambærilegt nám
Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höTekið
er• miðþátt
af jafnréttisstefnu
viðNánari
ráðningu í upplýsingar
starfið.Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Tekur
í gerð,
innleiðingu
oghöfuðborgarsvæðisins
notkun
klínískrafuðborgarsvæðisins,
Haldgóð
reynsla
af Heilsugæslu
launaumsýslu
og
áætlanagerð
leiðbeininga
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir aðJónasson,
sækja um starfið
á heimasíðu
Ásmundur
s. 520-1800,
• Ráðninga,
Þekking,
reynsla
og hæfni á sviði verkefnaÖllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
Capacent
www.capacent.is.
Stuðlar
að góðri
vinnustaðamenningu
asmundur.jonasson@heilsugaeslan.is
stjórnunar.
ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Tekur
í vísinda-,
þróunarog gæðastarfi
Umsókn
umþátt
starfið
þarf að fylgja
ítarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf þarÞórunn
sem gerðÓlafsdóttir,
er grein fyrir ástæðu
umsóknar og
s. 585-1300,
• Haldgóð reynsla af vinnu með og framsetningu
Tekið
er mið af jafnréttisstefnu
Heilsugæslu
höfuðrökstuðningur
fyrir hæfni
viðkomandi
í starfið. Nánari upplýsingar
veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og
Skipuleggur
kennslu
fyrir
heilbrigðisstéttir
í
tölulegra
upplýsinga
thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is
borgarsvæðisins
við
ráðningu
í
starfið.
Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
samráði
við fagstjóra
lækninga, (t.d..Excel,
kennslustjóra ogStarfshlutfall er 100%
• Reynsla
af notkun gagnagrunna
Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin. Tekiðerskal
fram
að14.08.2017
umsóknir geta gilt í sex
Access)
Umsóknarfrestur
til og
með
lærimeistara

Frekari upplýsingar gefur Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir skólastjóri í
síma 849 8531 og 434 7731 eða í netfanginuskolastjori@reykholar.
is. Umsóknum með ferilskrá og afriti prófskírteina ásamt upplýs
ingum um meðmælendur skal skila í netfangið skolastjori@reykholar.is. Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2017.

DORMA auglýsir eftir
veitir
söluráðgjöfum í fullt starf,
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra ogNánari
Félags upplýsingar
íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Umsókn skal fylgja ítarleg
Færni
og
aðrir
eiginleikar
náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein• fyrir
ástæðu
umsóknar.
Leggja
skal
fram
staðfestar
upplýsingar
Kristín Guðrún Lúðvíksdóttir - 585-1300
Ábyrgð –ogFagmennska
hlutastörf um helgar.
• fyrri
Nákvæmni
í vinnubrögðum
geta til að starfa– Traust – Þjónusta – Framþróun
um menntun,
störf og
reynslu.
mánuði •frá því
umsóknarfrestur
rennur út,
sbr. reglur
nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.
Þekking
á kjarasamningum
ríkisins
æskileg

sjálfstætt

kristin.gudrun.ludviksdottir@heilsugaeslan.is

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Svövu K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgar- ■ Ef þú ert eldri en 20 ára,
• Hæfni í mannlegum samskiptum og til samvinnu
svæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á viðtölum við umsækjendur og á innsendum
• Skipulags- og greiningarhæfni auk töluskilnings
■ hefur áhuga á heilsurúmum,
gögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar. Öllum umsóknum verður svarað þegar
• Geta til að tileinka sér nýja þekkingu
húsgögnum og smávöru,
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti
störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

■ ert góður sölumaður,

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

■ átt gott með mannleg samskipti,
■ ert stundvís og heiðarlegur,

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

■ vilt vinna á líflegum og
skemmtilegum vinnustað.

Sendu þá umsókn á netfangið
vinna.dorma@dorma.is
Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg fylgigögn.

DORMA er með verslanir
í Holtagörðum og á Smáratorgi

www.capacent.is

www.dorma.is
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SÚPUBARINN
Súpubarinn óskar eftir að ráða starfsfólk í Borgartún 26
og í Bergstaðastræti 4.

Hjúkrunarfræðingur HSN á Sauðárkóki
Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Sauðárkróki óskar eftir
hjúkrunarfræðingi í 80- 100 % starf á hjúkrunardeild.
Ráðningartími frá 1. september eða eftir samkomulagi
Um helstu hæfniskröfur, verkefni og ábyrgð má lesa inn á
http://www.hsn.is/is/laus-storf eða inn á www.starfatorg.is
Umsóknarfrestur er til og með 09.08.2017

Súpubarinn sérhæfir sig í gómsætum og heilnæmum grænkerasúpum.
Opnunartíminn verður frá 8-16 í Borgartúni og 8-20 í Bergstaðastræti.
Við viljum fá liðs við okkur fólk sem nýtur sín í lifandi starfsumhverfi, er snyrtilegt og með gott
auga fyrir smáatriðum. Í boði er fullt starf og hlutastarf.
Æskilegt er að viðkomandi:
• hafi náð 25 ára aldri
• sé sterkur í mannlegum samskiptum og hafi gaman af fólki
• hafi mikinn áhuga á mat og treysti sér í létta matreiðslu
• sé vandvirkur, samviskusamur og snyrtilegur
Vinsamlega sendið ferilskrá á rakel@supa.is fyrir 28. júlí 2017.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og
efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
hafa gert.
Nánari upplýsingar veita:
Herdís Klausen - herdis.klausen@hsn.is - 8919171

Job Opportunity
Consular Officer
An excellent opportunity has arisen within the British Embassy
for a suitably qualified individual to join our Consular team on a
permanent part-time basis. We are seeking to recruit a flexible
and resilient CONSULAR OFFICER with outstanding customer
service skills to provide consular assistance across the full
range of consular casework, including visiting prisoners, dealing
with hospitalisation cases, victims of crime, deaths, welfare
cases, and distressed British citizens.

S4S LEITAR AÐ

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI
VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI TIL AÐ VERA PARTUR AF
FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ FLOTTU FYRIRTÆKI.
ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

VIÐ ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRA/REKSTRARSTJÓRA Í AIR
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Daglegur rekstur

• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi

• Innkaup

• Góð almenn tölvukunnátta

• Sala

• Framúrskarandi þjónustulund

• Starfsmannahald

• Færni í mannlegum samskiptum

• Þjónusta við viðskiptavini

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNIR BERIST FYRIR 29. JÚLÍ Á ATVINNA@S4S.IS

S4S hefur verið ì topp 5 yfir
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is
talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600

Please visit https://fco.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-ext/
brand-2/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/3801-Consular-Officer-A2-Reykjavik-ISL368/en-GB for full information
regarding the role and details of how to apply using the
online application form.
The closing date for applications is
Sunday 30 July 2017 (23:55).
Please note, we are unable to confirm receipt of applications;
only those candidates who are successful in the initial sift
will be contacted and invited to attend an interview. Interviews will take place on Friday 11 August 2017.

Follow us on
facebook.com/UKinIceland
twitter.com/UKinIceland

Vaka hf leitar að almennum
starfsmanni í 60% - 70% starf.
Vaka hf er eitt elsta fyrirtækið í bílabransanum á Íslandi
og er með fjölbreytta þjónustu við bíleigendur. Í dag
starfar fyrirtækið á hinum hinum ýmsu sviðum s.s.
bíla- og tækjaflutningar, dekkjaverkstæði, varahutasala,
dekkjahótel og móttaka förgunarbifreiða.
Vaka hf leitar að duglegum starfsmanni til að aðstoða
á skrifstofu. Starfið felst í símsvörun, afgreiðslu
viðskiptavina, móttöku förgunarbifreiða og öðrum
tilfallandi störfum .
Hæfniskröfur:
• Snyrtimennska
• Stundvísi
• Dugnaður
• Hæfni til að vinna undir álagi
• Grunnþekking á Microsoft umhverfinu
Vinnutími er 11:30 – 18:00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Vaka hf hvetur karla og konur á öllum aldri til að sækja
um. Áhugasamir sendi umsókn á starf@vakahf.is fyrir
30. júlí 2017
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SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Smíðaverk ehf óskar eftir:
Smiðir: Viðkomendur þurfa að vera með víðtæka reynslu og
geta unnið sjálfstætt.
Mótasmiðir: Viðkomendur þurfa að vera með reynslu og geta
unnið sjálfstætt.
Smíðaverk ehf var stofnað 2001 og
hefur unnið að fjölbreyttum verkum
allt frá viðhalds og þjónustaverkefnum
upp í nýbyggingar.

Umsóknir óskast sendar á
hilmar@smidaverk.is

SÓLEY ÆTLAR
AÐ VERÐA
LANDSLIÐSKONA
Í FÓTBOLTA

Móttökuritari
Laus er til umsóknar afleysingarstaða móttökuritara við
Göngudeild SÁÁ, Efstaleiti 7. Starfshlutfall er 100%
frá 8. ágúst n.k. til 30. apríl 2018.
Helstu verkefni og ábyrgð
Móttaka og skráning sjúklinga, símsvörun og ýmis
tilfallandi skrifstofustörf.
Hæfniskröfur
Almenn tölvukunnátta og gott vald á íslensku.
Góð færni í mannlegum samskiptum
og skipulögð vinnubrögð.

LANGAR ÞIG AÐ VINNA
MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS?

Kjör fara eftir samningum viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil
skal skilað á skrifstofu SÁÁ, Efstaleiti 7, 103 Reykjavík,
merkt: Móttökuritari, eða í tölvupósti á netfangið
asgerdur@saa.is eigi síðar en 1. ágúst n.k.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar óskar
eftir fólki til starfa við fjölbreytt störf með
börnum og unglingum. Undir sviðið heyrir
meðal annars rekstur leikskóla, grunnskóla og
frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir
Ásgerður Björnsdóttir, framkvæmdastjóri
fjármálasviðs SÁÁ, s. 5307631,
netfang: asgerdur@saa.is

Nánari upplýsingar á:
www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

ÁFRAM ÍSLAND

Sjúkraliðar

SKÓLA- OG
FRÍSTUNDASVIÐ

Laus er til umsóknar staða sjúkraliða við Sjúkrahúsið
Vog að Stórhöfða 45. Starfshlutfall er 80-100%,
tvískiptar vaktir og unnið aðra til þriðju hverja helgi.
Staðan er laus frá 1. september n.k.
Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í teymisvinnu ásamt hjúkrunarfræðingum,
áfengis- og vímuefnaráðgjöfum og læknum. Annast
móttöku sjúklinga og daglega þjónustu við þá.
Menntun og hæfniskröfur
Réttindi til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi.
Áhugi og reynsla af störfum með áfengisog vímuefnasjúklinga.
Góð færni í mannlegum samskiptum
og skipulögð vinnubrögð.
Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og Sjúkraliðafélags
Íslands. Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun
og starfsferil skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða
45, 110 Reykjavík, merkt: Sjúkraliði eða í tölvupósti
á netfangið thora@saa.is eigi síðar en 15. ágúst.
Nánari upplýsingar veitir
Þóra Björnsdóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri Vogs í síma 530 7600,
netfang: thora@saa.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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Þarftu að ráða starfsmann?

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Starfatorg.is

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
VIRÐING + SAMVINNA + TRAUST + JÁKVÆÐNI

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sjúkraliði
Móttökuritari
Deildarstjóri launadeildar
Launafulltrúi
Aðstoðarskólameistari
Fjármálastjóri
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliðar
Sérfræðingur í landuppl.kerfum
Starfsmaður í matsal
Starfsmaður í eldhús
Starfsmaður á sölulager
Matreiðslumaður
Matartæknir
Geislafræðingur
Lögreglumaður
Lögreglumaður
Lögreglumaður
Þroskaþjálfi/sérkennari
Starfsmaður á heilsugæslu
Lögfræðingur í vettv.athugunum
Skólaritari og stuðningsfulltrúi
Félagsráðgjafi
Hjúkrunarfræðingar
Deildarstjóri
Yfirlæknir
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi
Félagsráðgjafi
Sjúkraliði
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarnemi
Aðstoðardeildarstjóri

Landspítali, blóð- og krabbam.lækn.
Heilsugæslan Árbæ
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Framhaldsskólinn á Húsavík
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Landspítali, bráðalyflækningadeild
Póst- og fjarskiptastofnun
Landspítali, matsalur
Landspítali, framleiðslueldhús
Landspítali, lager
Landspítali, framleiðslueldhús
Landspítali, framleiðslueldhús
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Lögreglustjórinn á Austurlandi
Lögreglustjórinn á Austurlandi
Lögreglustjórinn á Austurlandi
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Fjármálaeftirlitið
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Sjúkrahúsið á Akureyri
Landspítali, taugalækningadeild
Landspítali, erfða- og sam.læknisfr.
Landspítali, erfða- og sam.læknisfr.
Landspítali, móttökugeðdeild
Landspítali, blóð- og krabbam.lækn.
Landspítali, sérh. endurh.geðdeild
Landspítali, sérh. endurh.geðdeild
Landspítali, sérh. endurh.geðdeild
Landspítali, sérh. endurh.geðdeild
Landspítali, Miðst. um sjúkraskrárár.

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Húsavík
Ísafjörður
Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Vopnafjörður
Neskaupstaður
Egilsstaðir
Reykjavík
Húsavík
Reykjavík
Mosfellsbær
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201707/1218
201707/1217
201707/1216
201707/1215
201707/1214
201707/1213
201707/1212
201707/1211
201707/1210
201707/1209
201707/1208
201707/1207
201707/1206
201707/1205
201707/1204
201707/1203
201707/1202
201707/1201
201707/1200
201707/1199
201707/1198
201707/1197
201707/1196
201707/1189
201707/1183
201707/1182
201707/1178
201707/1175
201707/1174
201707/1173
201707/1172
201707/1171
201707/1170

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogur

Staða fjármálastjóra hjá
Heilbriðgisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVest) auglýsir til
umsóknar stöðu fjármálastjóra frá 1. september nk. eða
eftir samkomulagi. Um er að ræða 80 - 100% stöðugildi.
Fjármálastjóri ber ábyrgð á fjármálum stofnunarinnar
gagnvart forstjóra og framkvæmdastjórn og er yfirmaður
bókhalds- og launaskrifstofu. Ráðið verður í stöðuna til
fimm ára í senn. Næsti yfirmaður er forstjóri.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
•
Hefur umsjón með fjármálum stofnunar og
daglegum rekstri
•
Annast og ber ábyrgð á gerð fjárhags- og
rekstraráætlana
•
Ber ábyrgð á og hefur eftirlit með launavinnslu og
bókhaldi
•
Annast tölfræðiúrvinnslu og hefur eftirlit með rekstri
deilda
•
Sinnir innra eftirliti, rýni og greiningarvinnu
•
Er tengiliður stofnunar við viðskiptaaðila og stofnanir
•
Getur gengið í störf undirmanna ef þörf krefur
•
Seta í samstarfsnefnd stofnunar við gerð stofnanasamninga
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
Háskólamenntun á sviði fjármála, viðskiptafræði eða
sambærileg menntun
•
Þekking og/eða reynsla í gerð fjárhags- og rekstraráætlana
•
Þekking á bókhaldi og launavinnslu
•
Hæfni í tölfræði og úrvinnslu gagna
•
Reynsla af fjársýslukerfinu ORRA (Oracle) er æskileg
•
Hæfni í mannlegum samskiptum
•
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
•
Vilji og áhugi til að taka þátt í þróun og uppbyggingu
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða
•
Frumkvæði, heiðarleiki og nákvæmni eru mikilvægir
kostir
Starfsstöð aðalskrifstofu HVest er á Ísafirði. Æskilegt
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör
eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi
stéttarfélag. Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín
B. Albertsdóttir, forstjóri HVest, netf.; kba@hvest.is
kba@hvest.is, s:
4504500 eða 8668696. Umsóknum skal skilað rafrænt á
netfangið; kba@hvest.is. Umsóknarfrestur er til og með
17. ágúst 2017. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða starfa u.þ.b. 250 manns,
en stofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur
sviðum, heilsugæslu- hjúkrunar- og sjúkrasviði. Heilbrigðisumdæmið nær yfir sveitarfélögin, Vesturbyggð,
Tálknafjarðarhrepp, Ísafjarðarbæ, Bolungarvíkurkaupstað
og Súðavíkurhrepp.
Torfnes - 400 Ísafjörður | Sími 450 4500 | Fax 4504522 | www.hvest.is

Ert þú að leita að okkur?
Í leikskólann Öskju vantar starfsfólk inn í okkar frábæra starfsmannahóp.
Við bjóðum upp á einstaklega gott starfsumhverfi byggt á Hjallastefnunni.
Skólinn er á einum fallegasta stað í Reykjavík og okkar starf einkennist af jákvæðni og gleði.
Hafir þú áhuga á að sækja um, sendu þá póst á askja@hjalli.is eða hringdu í síma 820-1986
Hægt er að sækja beint um á vef skólans askja.hjalli.is (veldu Umsóknir)
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Loftorka Reykjavík
Óskum eftir vönum vélamanni
á beltavél.
Upplýsingar veitir Sigurjón í
síma 892-4207 eða 565-0875
Loftorka Reykjavík ehf.
Miðhrauni 10
210 Garðabæ.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
SUNDFÉLAGSINS ÆGIS
Sundfélagið Ægir óskar eftir framkvæmdastjóra og sundþjálfara.
Um er að ræða fullt starf sem skiptist til helminga í starfinu fells
meðal annars.
• Halda utan um skráningar
• Ber ábyrgð á innheimtu
• Vinnur að kynningarmálum fyrir félagið
• Þjálfar hópa í Laugardal í samvinnu við yfirþjálfara
• Heldur góðum tengslum við foreldra iðkenda
Hæfni:
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Íþróttafræðimenntun er kostur
• Sérhæfing í sundþjálfun er kostur

Sjóntækjafræðingur
Vegna aukinna umsvifa leitum við að sjóntækjafræðingi í
100% starf. Reynsla af vinnu á verkstæði er kostur og gerð er
krafa um faglegan metnað, ríka þjónustulund og góða
skipulags- og samskiptahæfni. Viðkomandi þarf að hafa
áhuga á augnheilbrigði og færni í að ráðleggja við val á
umgjörðum. Enskukunnátta er skilyrði.

Aðalbókari
Provision óskar eftir aðalbókara í 100% starf sem bæri
ábyrgð á bókhaldi félagsins, annast bókun fylgiskjala,
afstemmingar, laun og aðra úrvinnslu, reikningagerð, skýrslur
og greiningarvinnu auk þess að annast uppgjör og áætlanir í
samvinnu við framkvæmdastjóra.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Vottaður bókari eða viðskiptafræðimenntun
• Þekking og reynsla á bókhaldi áskilin
• Góð tölvukunnáttta og excelkunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Nákvæmni og skipulagning í vinnubrögðum
• Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á lisa@provision.is.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Álftanesskóli

• Leiðbeinandi á tómstundaheimili
• Skólaliði
•
•
•
•
•

Deildarstjóri á eldra stigi
Leikskólakennari
Skólaliði
Stuðningsfulltrúi
Tómstundaleiðbeinandi

Hofsstaðaskóli

• Umsjónarkennari

Akrar

• Leikskólakennari

Bæjarból

• Aðstoðarmatráður
• Deildarstjóri
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Holtakot

• Sérkennslustjóri

Krakkakot

• Aðstoðarmatráður
• Leikskólakennari

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru
hvattir til að sækja um.

Yfirþjálfari er Jacky Pellerin sem hefur yfirgripsmikla reynslu sem
sund- og yfirþjálfari, ásamt því að vera landsliðsþjálfari um árabil.

rúv starfar í almannaþágu og hefur það
hlutverk að vekja, virkja og efla. Öflugt og
samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið
með gagnrýnum hætti, segir mikilvægar
sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

GARÐABÆ
Flataskóli

Öll verkefni eru unnin í nánu samstarfi við yfirþjálfara og stjórn
félagsins

Umsóknarfrestur er til 28. júlí næstkomandi, nánari upplýsingar
veitir Lilja Ósk Björnsdóttir á aegir@aegir.is

STÖRF HJÁ

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

Provision sérhæfir sig í sölu og dreifingu á vörum sem
stuðla að góðu augnheilbrigði. Fyrirtækið rekur Eyesland
gleraugnaverslanir með tvö útibú í Reykjavík.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Spennandi viðskiptatækifæri á Hvolsvelli
Sveitarfélagið Rangárþing eystra leitar eftir metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingum eða fyrirtæki til að
taka að sér rekstur Sögusetursins á Hvolsvelli. Æskilegt er að viðkomandi aðilar hafi menntun eða reynslu á sviði
menningar-, viðskipta- eða ferðamála og hafi framúrskarandi þjónustulund.
Leitað er eftir aðilum sem eru tilbúnir að reka Sögusetrið af lífi og sál, byggja upp öflugt fræðslu- og menningarsetur í samstarfi við sveitarfélagið, og veita góð þjónusta á öllum sviðum. Miðað er við að viðkomandi taki við
rekstri 1. október n.k.

Dagskrárgerðarmaður
Rás 2
Laust er til umsóknar starf dagskrárgerðarmanns með breiða þekkingu, góða reynslu af
fréttatengdri dagskrárgerð í ljósvakamiðlum
og mjög gott vald á íslensku máli, í hóp úrvals
starfsfólks á skemmtilegum vinnustað.
Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2017.
Upplýsingar um starfið og skil umsókna er að
finna á www.ruv.is/laus-storf.
Við hvetjum konur jafnt sem karla og fólk af
ólíkum uppruna til að sækja um starfið.

www.ruv.is

Sögusetrið á Hvolsvelli var stofnað 1997. Þar er að finna tvær fastar
sýningar; Á Njáluslóð, sem kynnir tíðaranda og persónur Njáls sögu, og
Kaupfélagssafnið, sem segir hluta sögu verslunar á Suðurlandi í 100 ár. Þar
Sögusetrið á Hvolsvelli
er einnig verið að sauma 90 m langan Njálurefil sem er afar merkilegt fram
er brautryðjandi í
tak einstaklinga og verkið í höndum þeirra en engu að síður er góð sammenningartengdri
vinna aðila nauðsynleg. Í Sögusetrinu er einnig Söguskálinn, salur í anda
ferðaþjónustu
langhúsanna, sem hentar fyrir veislur og aðrar uppákomur; Gallerí Ormur,
sýningarsalur fyrir fjölbreyttar listsýningar
og tónlistarviðburði og verslun með minjagripi.
Upplýsingamiðstöð ferðamanna hefur verið staðsett í setrinu.
Undanfarin tæp tuttugu ár hefur Sögusetrið verið byggt upp sem menningarsetur
sveitarfélagsins og þar eru miklir möguleikar fyrir áhugasama og hugmyndaríka
einstaklinga.
Æskilegt er að umsækjendur skila inn viðskiptaáætlun og hugmyndum til næstu
3-5 ára með umsókn sinni. Umsóknir skulu berast fyrir 10. ágúst 2017. Farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Sveitarfélagið áskilur sér rétt til að
taka hvaða umsóknum sem er eða hafna öllum.
Nánari upplýsingar má nálgast í síma 488-4200;
Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri, isolfur@hvolsvollur.is eða
Árný Lára Karvelsdóttir , markaðs- og kynningarfulltrúi, arny@hvolsvollur.is

Rangárþing eystra
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Kraftvélar
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óska eftir að ráða öfluga starfsmenn

Laus er til umsóknar kennarastaða og
staða tónlistarkennara í Reykhólaskóla,
Reykhólahreppi skólaárið 2017 - 2018.

Kraftvélar er eitt stærsta innflutningsfyrirtæki á sínu sviði sem sérhæfir sig í innflutningi
atvinnutækja og þjónustu í kringum þau.
Fyrirtækið er með höfuðstöðvar í Kópavogi en rekur einnig útibú á Akureyri.
Hjá Kraftvélum starfa 47 manns og öll leggjum við mikla áherslu á góða þjónustu og
góð samskipti, innanhúss sem utan.

Grunnskólakennari:

Innkaupastjóri í
varahlutaverslun

Þjónustufulltrúi í varahlutaverslun
Kópavogi og Akureyri

Óskum eftir innkaupastjóra í varahlutaverslun.
Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum, vera jákvæður, áhugasamur
og hafa metnað fyrir starfinu. Æskilegt er að
umsækjandi hafi starfsreynslu af sambærilegu starfi og
sé einnig með gott vald á íslensku og ensku í rituðu og
töluðu máli.

Óskum eftir þjónustufulltrúa í varahlutaverslun
í Kópavogi annars vega og Akureyri hins vegar.
Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum, vera jákvæður, áhugasamur
og hafa metnað fyrir starfinu. Æskilegt er að umsækjandi
hafi starfsreynslu af sambærilegu starfi og sé einnig með
gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 31. júlí á netfangið starf@kraftvelar.is, merkt
því starfi sem sótt er um.
Öllum umsóknum verður svarað.
Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is
frettabladid-15-juli-2017.indd 1

KENNARAR

Um er að ræða 100% starf umsjónarkennara á miðstigi eða
unglingastigi, meðal kennslugreina er íslenska, stærðfræði og
náttúrufræði .

Tónlistarkennari:

Um er að ræða 100% starf til að sjá um tónlistardeild Reykhólaskóla.
Leitað er eftir fólki með góða skipulagshæfileika og hæfni í
mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og samkennslu
og áhugi á þróunarstarfi er mikilvæg. Umsækjendur skulu hafa
hreint sakavottorð.
Reykhólaskóli á Reykhólum við Breiðafjörð er sameinaður
grunnskóli og leikskóli með 72 nemendur á aldrinum 1 árs til 16
ára. Einkunnarorð skólans eru Vilji er vegur. Lögð er áhersla á
skapandi starf og nám í gegnum leik.
Í Reykhólahreppi búa tæplega 280 manns, þar af 120 manns
í þéttbýliskjarnanum á Reykhólum. Á staðnum er öll almenn
þjónusta, verslun, glæsilegt íþróttahús og sundlaug. Fjölbreyttir
útivistarmöguleikar og mikil náttúrufegurð.
Frekari upplýsingar gefur Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir skólastjóri í
síma 849 8531 og 434 7731 eða í netfanginuskolastjori@reykholar.
is. Umsóknum með ferilskrá og afriti prófskírteina ásamt upplýs
ingum um meðmælendur skal skila í netfangið skolastjori@reykholar.is. Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2017.

14.7.2017 09:14:10

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Strandabyggð leitar að
öflugum starfsmanni

Forstöðumaður Íþróttamiðstöðvar
- framtíðarstarf
Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir laust til umsóknar starf
fostöðumanns Íþróttamiðstöðvarinnar á Hólmavík.
Verkefni forstöðumanns felast m.a. í:
• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum
og rekstri íþróttamiðstöðvar
• Að hafa umsjón með viðhaldi og rekstri tækja og búnaðar
• Faglegri forystu
• Að stuðla að framþróun íþróttamiðstöðvarinnar
• Ráðningum afleysingafólks og mannauðsstjórnun
Gerðar eru kröfur um að viðkomandi:
• Uppfylli skilyrði sem fram koma í reglugerð nr. 814/2010 um
hollustuhætti á sund- og baðstöðum og hafi hreint sakavottorð
• Búi yfir skipulags- og stjórnunarfærni
• Búi yfir góðri samskiptafærni og getu til að tjá sig í ræðu og
riti.
• Hafi til að bera frumkvæði og styrk til ákvarðanatöku
• Sé í starfi sínu hvetjandi og góð fyrirmynd
Starfinu fylgir töluverð samvinna og samskipti við skriftstofu
og aðrar stofnanir sveitarfélagsins, s.s. leik- og grunnskóla,
tómstundafulltrúa og áhaldahús sem og íþróttafélög og önnur
félög á staðnum.
Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2017 en umsóknir
og fyrirspurnir skulu berast til sveitarstjóra á netfangið
sveitarstjori@strandabyggd.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins
að Höfðagötu 3, 510 Hólmavík.
Um Íþróttamiðstöðina
Sveitarfélagið Strandabyggð á og rekur íþróttamiðstöð þar sem er
íþróttahús og sundlaug. Í íþróttamiðstöðinni fer fram íþrótta- og sundkennsla allra grunnskólabarna í Strandabyggð auk þess sem íþróttafélög
á staðnum fá þar aðstöðu fyrir starfsemi sína. Auk þess geta einstaklingar
og hópar leigt íþróttasalinn, farið í sund og heita potta, auk tækjasalar sem
einnig er á staðnum. Tjaldstæði sveitarfélagins eru rekin af íþróttamiðstöðinni og er töluverður rekstur þar í kring yfir sumartímann. Mikil
hefð er fyrir ýmissri íþróttaiðkun í Strandabyggð og hefur starf íþróttafélaganna eflst undanfarin ár og mikil sókn er í aðstöðu íþróttahússins. Við íþróttamiðstöðina starfa 2 starfmenn yfir vetrartímann en yfir sumarið eru starfsmenn um 7. Sveitarfélagið er í vottunarferli EarthCheck ásamt Vestfjörðum
öllum og tekur starfsemin mið af því.

SPENNANDI STARF
TREX er eitt stærsta rútufyrirtæki landsins, með áratuga reynslu í þjónustu við hópa, jafnt innlenda
sem erlenda. TREX varð til við samruna Hópferðamiðstöðvarinnar og Vestfjarðarleiðar. Nafnið er
stytting á „travel experiences“ og þykir gefa góða mynd af starfsemi fyrirtækisins.

TREX ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FJÁRMÁLASTJÓRA
Starfssvið
• Umsjón með fjármálum, reikningshaldi,
uppgjörum og fjárreiðum.
• Gerð fjárhagsáætlana.
• Uppsetning og skjölun á fjárhagsferlum.
• Gerð mánaðaruppgjöra, uppgjöra verkefna.
• Umsjón með innheimtumálum.
• Ábyrgð og umsjón með launaútreikningi
og launagreiðslum.
• Undirbúningur bókhalds til endurskoðanda.
• Aðstoð við samningagerð og önnur
fjármálatengd verkefni.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá
og kynningarbréfi í tölvupósti fyrir 25. júlí 2017
á Björgu Dan: bjorg@trex.is.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Framhaldsmenntun kostur.
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun.
• Reynsla af fjármálastjórn í ferðamannaiðnaði
mikill kostur.
• Mjög góð þekking og reynsla af
Tok bókhaldskerfi.
• Reynsla af bókhaldi og uppgjörum.
• Góð greiningarhæfni og færni til að halda
utan um töluleg gögn og miðlun upplýsinga.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu
lokinni.

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík
TEL: +354 587 6000 info@trex.is
www.trex.is

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

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

Markviss leit

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

Þriggja mánaða ábyrgð

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

Ekkert staðfestingargjald

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

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

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

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 • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Niðurrif Sementsverksmiðju á
Akranesi

RÁÐNINGAR

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í niðurrif á byggingum og búnaði Sementsverksmiðjunnar á Akranesi.
Helstu stærðir:
Byggingar (brúttórúmmál)
Rifsvæði
Fjöldi mannvirkja

140.000 m3
14.000 m2
16 stk

Verktími er til 20.júní 2018.
Útboðsgögn eru afhent á stafrænu formi með því að senda
tölvupóst á netfangið akranes.utbod@mannvit.is, þar sem
fram kemur heiti verks, nafn bjóðanda ásamt netfangi,
nafni og símanúmer tengiliðs. Kynningarfundur verður á
verkstað fimmtudaginn 27.júlí 2017 kl. 9:30.
Tilboð verða opnuð í ráðhúsi Akraneskaupstaðar, Stillholti
16-18, 300 Akranes, miðvikudaginn 30.ágúst 2017 kl. 11.00.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
Intellecta ehf. Síðumúla 5 108 Reykjavík 511 1225 intellecta.is

Sviðsstjóri Skipulags- og umhverfissviðs

Job Opportunity
Consular Officer
An excellent opportunity has arisen within the British Embassy
for a suitably qualified individual to join our Consular team on a
permanent part-time basis. We are seeking to recruit a flexible
and resilient CONSULAR OFFICER with outstanding customer
service skills to provide consular assistance across the full
range of consular casework, including visiting prisoners, dealing
with hospitalisation cases, victims of crime, deaths, welfare
cases, and distressed British citizens.

Please visit https://fco.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-ext/
brand-2/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/3801-Consular-Officer-A2-Reykjavik-ISL368/en-GB for full information
regarding the role and details of how to apply using the
online application form.

Embassy of India, Reykjavik (Iceland)
Disposal of Embassy’s Official Flag Car
The Embassy of India in Reykjavik invites quotations for disposing
its official Flag Car - Mercedes Benz E280; Black color, petrol, model
-Feb. 2009, approx. 200.000 Kms driven, Automatic, etc. with 4 winter
tyres extra. Interested buyers can view the car at the Embassy’s
premises during office hours.
The price quote should be in hard currency (US Dollar) or Icelandic local currency. The quotations may kindly be sent, in sealed
envelopes, by hard copies only at the given address : Ms. Alka Sarkar,
HOC, Embassy of India, Tungata 7, 101 Reykjavik.
The last date of receipt of quotations is Saturday, the 29th July 2017.
For any further information, please call - 5349955 or email hoc.reykjavik@mea.gov.in

The closing date for applications is
Sunday 30 July 2017 (23:55).
Please note, we are unable to confirm receipt of applications;
only those candidates who are successful in the initial sift
will be contacted and invited to attend an interview. Interviews will take place on Friday 11 August 2017.

Follow us on
facebook.com/UKinIceland
twitter.com/UKinIceland

Strandabyggð leitar að
öflugum starfsmanni

Forstöðumaður Íþróttamiðstöðvar
- framtíðarstarf

Sorphirða í Hvalfjarðarsveit og
Skorradalshrepp 2017-2022
Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppur óska eftir tilboðum
í sorphirðu fyrir heimili og rekstur grenndarstöðva.
Útboð þetta er auglýst á EES svæðinu.
Helstu magntölur:
Sorpílát
Grenndarstöðvar

220 stk
20 stk

Verktími er frá 1. desember 2017 til 30. nóvember 2022.
Útboðsgögn eru afhent á stafrænu formi með því að senda
tölvupóst á netfangið akranes.utbod@mannvit.is, þar sem
fram kemur heiti verks, nafn bjóðanda, og nafn, netfang og
símanúmer tengiliðs bjóðanda.
Tilboð verða opnuð í ráðhúsi Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3,
301 Akranes, fimmtudaginn 24.ágúst 2017 kl. 11.00.
Skipulags- og umhverfisfulltrúi Hvalfjarðarsveitar

Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir laust til umsóknar starf
fostöðumanns Íþróttamiðstöðvarinnar á Hólmavík.
Verkefni forstöðumanns felast m.a. í:
• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum
og rekstri íþróttamiðstöðvar
• Að hafa umsjón með viðhaldi og rekstri tækja og búnaðar
• Faglegri forystu
• Að stuðla að framþróun íþróttamiðstöðvarinnar
• Ráðningum afleysingafólks og mannauðsstjórnun

Vaka hf leitar að almennum
starfsmanni í 60% - 70% starf.
Vaka hf er eitt elsta fyrirtækið í bílabransanum á Íslandi
og er með fjölbreytta þjónustu við bíleigendur. Í dag
starfar fyrirtækið á hinum hinum ýmsu sviðum s.s.
bíla- og tækjaflutningar, dekkjaverkstæði, varahutasala,
dekkjahótel og móttaka förgunarbifreiða.
Vaka hf leitar að duglegum starfsmanni til að aðstoða
á skrifstofu. Starfið felst í símsvörun, afgreiðslu
viðskiptavina, móttöku förgunarbifreiða og öðrum
tilfallandi störfum .
Hæfniskröfur:
• Snyrtimennska
• Stundvísi
• Dugnaður
• Hæfni til að vinna undir álagi
• Grunnþekking á Microsoft umhverfinu
Vinnutími er 11:30 – 18:00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Vaka hf hvetur karla og konur á öllum aldri til að sækja
um. Áhugasamir sendi umsókn á starf@vakahf.is fyrir
30. júlí 2017

Gerðar eru kröfur um að viðkomandi:
• Uppfylli skilyrði sem fram koma í reglugerð nr. 814/2010 um
hollustuhætti á sund- og baðstöðum og hafi hreint sakavottorð
• Búi yfir skipulags- og stjórnunarfærni
• Búi yfir góðri samskiptafærni og getu til að tjá sig í ræðu og
riti.
• Hafi til að bera frumkvæði og styrk til ákvarðanatöku
• Sé í starfi sínu hvetjandi og góð fyrirmynd
Starfinu fylgir töluverð samvinna og samskipti við skriftstofu
og aðrar stofnanir sveitarfélagsins, s.s. leik- og grunnskóla,
tómstundafulltrúa og áhaldahús sem og íþróttafélög og önnur
félög á staðnum.
Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2017 en umsóknir
og fyrirspurnir skulu berast til sveitarstjóra á netfangið
sveitarstjori@strandabyggd.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins
að Höfðagötu 3, 510 Hólmavík.
Um Íþróttamiðstöðina
Sveitarfélagið Strandabyggð á og rekur íþróttamiðstöð þar sem er
íþróttahús og sundlaug. Í íþróttamiðstöðinni fer fram íþrótta- og sundkennsla allra grunnskólabarna í Strandabyggð auk þess sem íþróttafélög
á staðnum fá þar aðstöðu fyrir starfsemi sína. Auk þess geta einstaklingar
og hópar leigt íþróttasalinn, farið í sund og heita potta, auk tækjasalar sem
einnig er á staðnum. Tjaldstæði sveitarfélagins eru rekin af íþróttamiðstöðinni og er töluverður rekstur þar í kring yfir sumartímann. Mikil
hefð er fyrir ýmissri íþróttaiðkun í Strandabyggð og hefur starf íþróttafélaganna eflst undanfarin ár og mikil sókn er í aðstöðu íþróttahússins. Við íþróttamiðstöðina starfa 2 starfmenn yfir vetrartímann en yfir sumarið eru starfsmenn um 7. Sveitarfélagið er í vottunarferli EarthCheck ásamt Vestfjörðum
öllum og tekur starfsemin mið af því.

Útboð nr. 20263

Gufustöðin Bjarnarflagi
BJA-81 Rafbúnaður
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í rafbúnað fyrir gömlu
gufustöðina í Bjarnarflagi í samræmi við útboðsgögn
nr. 20263.
Verkið felst í hönnun, efnisútvegun, smíði, flutningi á verkstað og uppsetningu á tveimur varnarbúnaðarskápum, 400 V
rafbúnaði, 110 V jafnstraumsbúnaði og tengdum lögnum. Þá
innifelur verkið uppsetningu á búnaði sem verkkaupi leggur
til, þ.e. 11 kV rofabúnaði, vélarspenni og aflstrengjum, svo
sem lýst er í gögnum og annarrar vinnu sem tiltekið er og
lýst í útboðsgögnum þessum.

Verklok eru 27. apríl 2018.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,

http://utbod.lv.is
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,
fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 22. ágúst 2017 þar sem þau
verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

FASTEIGNIR 15

L AU G A R DAG U R 2 2 . J Ú L Í 2 0 1 7

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Húsafell - Stórglæsilegt sumarhús.

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

Stórglæsilegt 180 fm sumarhús að meðtöldu gesta húsi á þessum eftirsótta og fallega stað.
Fjögur herbergi, 3 baðherbergi, stofur og fl. Stór verönd með heitum potti. Til afhendingar strax.
Húsið stendur á fallegum stað í skóginum. Verð 59,9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali.
asmundur@hofdi.is, gsm 895 3000.

FAST

Ráðningar

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Gallerý Pizza, Hvolsvelli
Eggert Ólafsson

lögg. fast.
s. 893 1819
eggert@fasteignasalan.is

Hólaberg 84 íbúð 213 - 111 Rvk.

Opið hús fimmtudag 27. júlí kl. 17:00 – 17:30

ÚS

H
PIÐ
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Veitingahús með langa og trausta rekstrarsögu á Hvolsvelli

FYRIR ELDRI BORGARA - STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU - INNANGENGT Í
GERÐUBERG Góð 2ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara, auk stæðis
í bílageymslu. Eignin er samtals 69,2 fm. að meðtaldri geymslu.
Yfirbyggðar svalir. Viðhaldslétt lyftuhús. Mynddyrasími. Laus fljótlega. Í tengibyggingu menningarmiðstöðvarinnar í Gerðubergi er
bókasafn, einkarekið mötuneyti þar sem eldri borgarar geta keypt
niðurgreiddan mat, föndurherbergi með ýmis námskeið í boði o.fl.
Verð: Tilboð.
Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali
S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Sterkt og þekkt nafn á Suðurlandi í miðri hringiðu vaxandi ferðaþjónustu. Góð velta og afkoma. Veitingahúsið er mjög vel
tækjum búið og tekur 50 gesti í sæti. Hægt að bæta við sal og fjölga sætum ef vill. Spennandi sóknarfæri í rekstri.
Ný og góð útiaðstaða og næg bílastæði. Um er að ræða sölu á fyrirtækinu, nafni þess, rekstri, tækjum og lausafé.
Veitingahúsið er í eigin húsnæði, 214,4 fm og lóð 1.000 fm. Hægt er að kaupa húsið eða gera langtíma leigusamning.
Útiaðstaðan (aflokaður sólpallur) liggur inn á næstu lóð, Hvolsveg 27. Sú fasteign sem er ágætt einbýlishús104 fm. með
þremur svefnherbergjum á 1.000 fm lóð er einnig í eigu sama aðila og hægt að kaupa það eða gera um það leigusamning.
Fyrir væntanlegan kaupanda eru því ýmsir möguleikar í boði. Skipti skoðuð. Í dag er Hvolsvegur 27 í útleigu til starfsmanna veitingastaðarins.
Allar nánari upplýsingar um fyrirtækið og fasteignirnar
veitir Snorri Sigurfinnsson löggiltur fasteignasali
s: 864-8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Skólavörðustígur

OPIÐ HÚS

24. júlí 17:30-18:00

101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 68,6 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

Heyrumst

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

699 3702
gunnar@fastlind.is

Melgerði 18
200 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 133,7 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

2

4-5

Verslun í miðbænum. Lager og góður
leigusamningur fylgir sem gildir til
2024 með forleigurétt.
Hægt er að kaupa, verslun lager
og leigusamning eða einungis leigusamning.

FALLEG OG VEL SKIPULÖGÐ 4-5
HERBERGJA EFRI SÉRHÆÐ MEÐ
SÉRGARÐI OG BÍLSKÚR Í VESTURBÆ KÓPAVOGS.

TILBOÐ

59.900.000

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

Heyrumst

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

699 3702
gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

SUMARLEIÐIN – FULLT AF GAGNAMAGNI FYRIR MINNA
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