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

Karlar jafnt sem konur er
hvött til að sækja um starfið.
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Umsóknafrestur er til og með 15. Janúar 2018

Kópavogsbær
óskar eftir aðstoðarbyggingarfulltrúa

Aðstoðarbyggingarfulltrúi annast yfirferð allra sérteikninga, hönnunargagna og tryggir að þau séu í
samræmi við byggingarreglugerð. Einnig annast hann öryggis- og lokaúttektir.
Helstu verkefni
•
•
•
•
•
•
•
•

Annast yfirferð sérteikninga, hönnunargagna í samræmi við byggingarreglugerð, staðla og áritun þeirra.
Annast öryggis- og lokaúttektir.
Annast samskipti við eldvarnar- og heilbrigðiseftirlit.
Sér um skráningu þeirra gagna sem þarfnast undirritunar byggingarstjóra, iðnmeistara og aðstoðar þá við ferlið.
Veitir aðstoð við áfanga- og stöðuúttektir.
Sér um skönnun teikninga, gagna og skráningu.
Er staðgengill byggingarfulltrúa þegar hann er fjarverandi.
Annast almenna upplýsingagjöf varðandi byggingarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•

Frá áramótum vantar í okkar frábæra starfshóp í Ártúnsskóla umsjónarkennara á miðstigi.

•
•
•

Ártúnsskóli er samrekinn leiksóli, grunnskóli og frístundaheimili þar sem áhersla er lögð á að allir fái að njóta sín í
leik og starfi. Hlutverk Ártúnsskóla, í samvinnu við heimilin,
er að stuðla að alhliða þroska nemenda og leggja grunn að
virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi.
Einkunnarorð skólans eru Árangur-Virðing-Vellíðan.
Stefnt er að framúrskarandi árangri, virðing borin fyrir fólki
og umhverfi og fjölbreytileikanum fagnað. Skólinn leggur
áherslu á heildstæða móðurmálskennslu, umhverfismennt
og útikennslu, heilsueflingu, sköpun og lífsleikni.
Upplýsingar veitir Rannveig Andrésdóttir skólastjóri
(rannveig.andresdottir@rvkskolar.is), 411-7676.
Upplýsingar um skólann má finna á artunsskoli.is

•
•

BS-gráða í verk- eða tæknifræði á byggingarsviði.
Löggildur mannvirkjahönnuður.
Víðtæk og góð reynsla af byggingarmálum.
Reynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg.
Góð þekking og færni í Word og Excel.
Þekking á AutoCAD æskileg.
Kunnátta í skjalavistunarkerfi ONE æskileg.
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Frekari upplýsingar
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi háskólafélags.
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2018.
Upplýsingar veitir Valdimar Gunnarsson byggingarfulltrúi í síma 441-0000 eða í tölvupósti valdimarg@
kopavogur.is
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið
Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
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Hugbúnaðargerð – mikil tækifæri
Erum með áhugaverð störf í boði fyrir háskólamenntaða hugbúnaðarsérfræðinga
sem hafa náð góðum árangri í forritun. Mikil tækifæri í boði.
www.intellecta.is

Sjá nánar á www.intellecta.is

2017

Starfsfólk Intellecta óskar þér og
þínum gleðilegra jóla, árs og friðar
Með kærri þökk fyrir samstarfið
á árinu sem er að líða

www.intellecta.is
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Vélskömmtun lyfja
Lyfjaver óskar eftir að ráða starfsmann í vélskömmtun
og gæðaeftirlit. Viðkomandi þarf að vera heilsuhraustur,
snyrtilegur,reglusamur, nákvæmur og samviskusamur og
hafa hreint sakavottorð.

Matreiðslumaður óskast

Kostir ef viðkomandi hefur:
Reynslu af vinnu við lyfjaframleiðslu
Reynslu/áhuga á vinnu skv. gæðaferlum
Góða almenna tækni- og tölvukunnáttu

Óskum eftir matreiðslumanni í fullt starf.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu, frumkvæði, drifkraft
og eiga gott með að vinna með fólki. Góð laun eru í boði fyrir
réttan aðila.
Þríund hf er traust, gamalgróið og framsækið fyrirtæki með
metnaðarfulla framtíðarsýn.

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð a.m.k. 20 ára aldri og
geti unnið yfirvinnu á álagstímum.

Hefur þú kíkt
á Job.is?

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á alli@lyfjaver.is
fyrir 10. janúar. Nánari upplýsingar í síma 895-3466.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Sveinbjörns Friðjónssonar
framkvæmdastjóra eldhúsa Þríundar fyrir 15. janúar.
Netfang: sf21@simnet.is
allar upplýsingar í síma 695-9950
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sölumaður Mercedes-Benz vörubíla
Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða jákvæðan og drífandi aðila í starf sölumanns Mercedes-Benz vörubíla.

Ábyrgð og verkefni

Hæfniskröfur

• Sala á nýjum Mercedes-Benz vörubílum
og ráðgjöf til viðskiptavina
• Samskipti við framleiðendur
• Tilboðsgerð og frágangur á skjölum
• Önnur tilfallandi verkefni

• Mikill áhugi á vörubílum
•
•
•
•
•

Góð ensku- og tölvukunnátta
Áhugi á tækninýjungum
Sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og fagmennska
Rík þjónustulund, skipulag og samningatækni
Aukin ökuréttindi eru æskileg

VAGNSTJÓRI
Eingöngu er tekið við umsóknum á heimasíðu Öskju, www.askja.is/atvinna.

Kynnisferðir óska eftir ábyrgum einstaklingum með ríka
þjónustulund í starf vagnstjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar 2018.
Nánari upplýsingar veitir Erla Sylvía Guðjónsdóttir, mannauðsstjóri Öskju, á netfanginu esg@askja.is

Um er að ræða 100% störf í vaktavinnu og hlutastörf.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz og Kia á Íslandi.

S4S LEITAR AÐ

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

STARFSSVIÐ

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR

• Akstur vagna samkvæmt
vinnuáætlun.
• Þjónusta við farþega.
• Umsjón og umhirða vagna.
• Vinna eftir umhverfis-, öryggisog gæðastöðlum fyrirtæksins.

•
•
•
•

Aukin ökuréttindi D.
Hreint sakavottorð.
Íslensku- og/eða enskukunnátta.
Rík þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum.
Nánari upplýsingar veitir
Karl Emilsson, karle@re.is.

Eingöngu er tekið á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is ásamt ferilskrá,
kynningarbréfi og mynd. Nánari upplýsingar um störfin og hæfniskröfur er
að finna á umsóknarsíðu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.
Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er öflugt ferðaþjónustufyrirtæki með um 500
starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða með erlenda
og innlenda ferðamenn um Ísland. Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk
sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu.

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMÖNNUM Í:
Kaupfélagið í Smáralind
Fullt starf (11-19) og hlutastarf (13-19).
Steinar Waage í Kringlu
Helgarstarf, önnur hver helgi og

CITY BUS DRIVER
Kynnisferðir are looking for responsible and service minded
individuals to work as city bus drivers.

annar hvor föstudagur og sunnudagur.

We offer full and part time jobs.

Helstu verkefni

JOB DESCRIPTION

QUALIFICATIONS

Sala og þjónusta við viðskiptavini

• Drive vehicles and assist
passengers.
• Daily supervision and cleanliness
of vehicles.
• Work according to environmental,
safety and quality standards.

•
•
•
•

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi
er æskileg en ekki nauðsynleg

For further information please
contact Karl Emilsson, karle@re.is

• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Umsóknir berist fyrir 10. janúar 2018 á
Kaupfélagið - kfs@s4s.is
Steinar Waage - swk@s4s.is

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

Valid driver’s licence D.
Clean criminal record.
Speak Icelandic and/or English.
Be service minded and have good
human relation skills.

Applications should be sent online via jobs.re.is along with a CV, introduction
letter and a photo. Further information about the job and qualifications is to
be found on the application site. Women as well as men are urged to apply.
Reykjavik Excursions – Kynnisferðir is one of the leading companies in tourism
in Iceland. The company has approximately 500 employees in various divisions,
who are enthusiastic and well trained in their field, so best to provide clients
with outstanding customer service.

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE
VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

EMS 582904

Kynnisferðir – Reykjavik Excursions
Umferðarmiðstöðin BSÍ • 101 Reykjavík • 580 5400 • www.re.is
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Seðlaver

Framkvæmdastjóri
Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn leita eftir framkvæmdastjóra til að stýra starfsemi sameiginlegs seðlavers
bankanna. Um er að ræða sjálfstætt félag þar sem helstu verkefni eru að annast móttöku, talningu og dreifingu seðla og
mynta.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Ábyrgð á daglegum rekstri
Stjórnun starfsmanna og uppbygging fyrirtækjamenningar
Samræming verkferla, vinnubragða og stjórnun breytinga
Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
Samskipti við viðskiptavini, eftirlitsaðila og hagaðila
Eftirfylgni með stefnu og ákvörðunum stjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði
Reynsla af breytingastjórnun er æskileg
Reynsla af ferlavinnu og straumlínustjórnun er æskileg
Reynsla af bankastarfsemi er kostur
Leiðtogahæfni og afburða færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

10. janúar
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capacent.is/s/6217
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Capacent — leiðir til árangurs

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

www.capacent.is

Reykjagarður hf var stofnað 1971 og felst sérhæfing fyrirtækisins í framleiðslu og sölu á alifuglaafurðum,
einkum undir vörumerkjum Holta og Kjörfugls. Hjá fyrirtækinu, sem er í 100% eigu Sláturfélags
Suðurlands, starfa um 110 starfsmenn við hin ölbreytilegustu verkefni við að framleiða gæðamatvörur.

Sölufulltrúi
Reykjagarður óskar eftir að ráða öflugan sölufulltrúa á fyrirtækjasvið sem fyrst.

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

• öflun nýrra viðskiptavina

• menntun og/eða góð reynsla

• samskipti og heimsóknir til
núverandi viðskiptavina
• gerð söluáætlana
• þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina
á HOREKA markaði

í matvælageiranum er skilyrði
• þekking á fyrirtækja- og mötuneytismarkaði stór kostur
• framúrskarandi söluhæfileikar er skilyrði
• góð hæfni í mannlegum samskiptum
• skipulögð vinnubrögð
• góð tölvukunnáa
• reglusemi og stundvísi

Nánari upplýsingar um starfið veita Hjalti H. Hjaltason, framkvæmdastjóri í síma 575 6011 eða netfang
hjalti@ss.is og Þórhildur Þórhallsdóir, starfsmannastjóri í síma 575 6030, netfang: thorhildur@ss.is.
Áhugasamir vinsamlega sæki um starfið á holta.is fyrir 8. janúar nk.

www.holta.is
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Vinnumálastofnun

Ráðgjafi á Suðurnesjum

Orbicon á Íslandi óskar eftir reyndum
burðarþolshönnuði til að starfa á
skrifstofu fyrirtækisins á Íslandi.

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða ráðgjafa á þjónustuskrifstofuna í Reykjanesbæ.
Ráðgjafi þjónustar atvinnuleitendur og atvinnurekendur með það að markmiði að vinna
gegn atvinnuleysi. Í starfi sínu þarf ráðgjafi að geta beitt fjölbreyttum aðferðum og
myndað tengsl við ólíka aðila til að vinna að hagsmunum atvinnuleitenda og atvinnulífs.

Fagstjóri burðarþolssviðs
Óskað er eftir aðila með tækni- eða
verkfræðimenntun og minnst 5 ára
reynslu í faginu ásamt reynslu í að
vinna í Revit og með þrívíddarhönnun. Löggilding samkvæmt 25. gr.
laga um mannvirki, nr. 160/2010 er
ótvíræður kostur. Kunnátta í dönsku
eða öðru norðurlandatungumáli auk
ensku er skilyrði.

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvellt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar:
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. Einnig þarf viðkomandi starfsmaður að vera
tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði
náms- og starfsráðgjafar, félagsráðgjafar,
eða önnur menntun á félagssviði.
• Reynsla af ráðgjöf og vinnumiðlun.
• Samskipta- og skipulagshæfni.
• Þekking af atvinnulífi svæðisins er æskileg.

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi
Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.
Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is.
Starfið er með númerið 201712/1958

Nánari upplýsingar veita: Hildur Jakobína Gísladóttir,
forstöðumaður og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri
í síma 515 4800 eða með fyrirspurn á netföngin
hildur.gisladottir@vmst.is;
vilmar.petursson@vmst.is;

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2017.
Fyrirmyndarþjónusta

Virðing

Viðkomandi mun leiða hóp af burðarþolshönnuðum
sem
vinna
að
verkefnum bæði á Íslandi og Grænlandi sem og taka þátt í þróun
skrifstofunnar á Íslandi.
Fyrir frekari upplýsingar er hægt að
hafa samband við Birkir Rútsson á
birk@orbicon.is.
Kría hönnunarstofa | www.kria.is

Helstu verkefni:
• Almenn ráðgjöf og vinnumiðlun.
• Ráðgjöf við náms- og starfsval.
• Skráningar og upplýsingamiðlun.
• Kynningar, starfsleitarfundir og námskeið.
• Koma á og viðhalda tengslum við fyrirtæki.
• Koma á og viðhalda tengslum við ólíka samstarfsog hagsmunaaðila.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
info@orbicon.is ekki seinna en 22.
janúar. Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað.

Áreiðanleiki

Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 480

www.vmst.is

Atvinna

LAGERSTARFSMAÐUR HJÁ BRIMBORG
Brimborg leitar að traustum starfsmanni í framtíðarstarf á varahlutalager
fyrirtækisins í Reykjavík. Lágmarksaldur 20 ár.
Gakktu í hóp góðra starfsmanna og sæktu um núna.

Set röraverksmiðja

Afgreiðslustjóri
Set ehf. óskar eftir kraftmiklum afgreiðslustjóra til að stýra tiltekt og
afgreiðslu á vörum fyrirtækisins. Um er að ræða framtíðarstarf hjá öflugu
fyrirtæki sem starfar bæði á innlendum og erlendum markaði

Stutt lýsing á starfi

Hæfniskröfur

Helstu viðfangsefni starfsins eru:

Lagerþjónusta við sölumenn varahluta

Reynsla af lagerstörfum eða menntun
sem nýtist í starfi æskileg

• Stýring afgreiðslu og útkeyrslu pantana.

Pökkun og útsending varahluta
til viðskiptavina

Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð

• Verkstjórn á lager.

Almenn tölvuþekking

Útkeyrsla varahluta til viðskiptavina

Góð íslensku- og enskukunnátta

Vörutalningar

Geta sýnt frumkvæði og unnið sjálfstætt

Önnur almenn lagerstörf

Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Gott viðmót og þjónustulund.

Góð þjónustulund

• Frumkvæði til verka.

Móttaka og upptaka vörusendinga

Gilt bílpróf
Vinnutími er alla virka daga frá 08.00 -17.10. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um núna á brimborg.is. Umsóknarfrestur er til 6. janúar.

• Rekstur vörustaðsetningarkefis.
• Útskriftir og utanumhald pantana.
• Samskipti við viðkiptavini og flutningsaðila.

Krafa er gerð um:
• Þekkingu á helstu tölvukerfum og reynslu af vörustaðsetningarkerfum.
• Samviskusemi og snyrtimennsku.
• Gott vald á Íslensku og ensku.

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:
• Ferilskrá.
• Mynd af umsækjanda.
Áhugasamir sæki um fyrir 20. janúar nk. Eingöngu er tekið við umsóknum
á vef Set; set.is/atvinna.
Set hefur vottað gæðakerfi skv. ISO 9001 og hefur hlotið viðurkenningu

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi
þjónustu. Bílaleigurnar Dollar og Thrifty eru hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er
að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Creditinfo sem framúrskarandi fyrirtæki. Gott starfsumhverfi og mötuneyti
er á staðnum.

Set ehf. | Eyravegur 41 | 800 Selfoss | Sími: 480 2700 | set@set.is | www.set.is
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Lyfjafræðingar óskast
Lyfjaver óskar eftir að ráða lyfjafræðinga til fjölbreyttra
starfa við vélskömmtun o.fl. Viðkomandi þurfa að vera
samviskusamir og skipulagðir og geta unnið undir álagi.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á alli@lyfjaver.is
fyrir 10. janúar. Allar fyrirspurnir og umsóknir eru
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895-3466

DORMA auglýsir eftir
sölufulltrúum í fullt starf.
■ Ef þú ert eldri en 20 ára,
■ hefur áhuga á heilsurúmum,
húsgögnum og smávöru,
■ ert góður sölumaður,
■ átt gott með mannleg samskipti,
■ ert stundvís og heiðarleg/ur,
■ vilt vinna á líflegum og
skemmtilegum vinnustað.

Sendu þá umsókn á netfangið
svava@dorma.is

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg fylgigögn.

DORMA er með verslanir
í Holtagörðum og á Smáratorgi

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhúsi á Sólhvörfum.
· Deildarstjóri á Austurkór.
· Deildarstjóri á Læk.
· Leikskólakennari á Baug.
· Leikskólakennari á Fífusölum.
· Leikskólakennari á Læk.
· Leikskólakennari á Núp.
· Leikskólakennari á Sólhvörfum.
· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Austurkór.
· Leikskólakennari/þroskaþjálfi á Grænatúni.
· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi, ofl. á

www.dorma.is

Marbakka.

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi á
Austurkór.

· Matráður á Sólhvörfum.
· Matreiðslumaður á Rjúpnahæð.
· Sérkennari á Álfatúni.
· Starfsmaður í sérkennslu á Læk.
· Starfsmaður í skilastöðu á Núp.
· Þroskaþjálfi á Læk.
· Þroskaþjálfi, leikskólakennari á Fífusölum.
Grunnskólar

· Aðstoðarmaður í mötuneyti Salaskóla.
· Bókasafns og upplýsingafræðingur í
Hörðuvallaskóla.

· Frístundaleiðbeinandi, stuðningsfulltrúi,
tónmenntakennari og þroskaþjálfi í
Alfhólsskóla.

· Frístundaleiðbeinandi í Kársnesskóla.
· Frístundaleiðbeinendur á dægradvöl
Salaskóla.

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Salaskóla.

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

Velferðarsvið

· Starfsmenn óskast á vinnustofur fyrir fatlað
fólk.

· Þroskaþjálfi í íbúðarkjarna.
· Starfsmenn í íbúðarkjarna.
· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk.
Annað

· Aðstoðarbyggingarfulltrúi hjá Kópavogsbæ.
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Kópavogsbær
kopavogur.is

FAST

Ráðningar

5

6 ATVINNUAUGLÝSINGAR

3 0 . d e s e m b e r 2 0 1 7 L AU G A R DAG U R

Þarftu að ráða starfsmann?

KYNNINGARSTJÓRI
FORLAGSINS

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Ert þú hugmyndaríkur og skipulagður
einstaklingur sem hefur áhuga á bókum?
Við leitum að nýjum kynningarstjóra
Forlagsins.
Viðkomandi þarf að hafa haldgóða reynslu
af notkun samfélagsmiðla fyrir fyrirtæki,

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

textaskrifum og og kynningarmálum, með
góða íslenskukunnáttu og vera framúrskarandi í samskiptum.

Starfatorg.is

Forlagið er líflegur vinnustaður með
öflugan hóp starfsmanna.

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Skrifstofumaður í þinglýsingum
Stuðningsfulltrúi
Forstöðuhjúkrunarfræðingur
Sérnámsstaða í heimilislækn.
Sérnámsstaða í heimilislækn.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands

Kópavogur
Mosfellsbær
Akureyri
Akureyri
Sauðárkrókur

201712/1966
201712/1965
201712/1964
201712/1963
201712/1962

Sérnámsstaða í heimilislækn.
Framkvæmdastj. háskólaskrifst.
Starfsmaður í ræstingu
Ráðgjafi
Hjúkrunarfræðingur
Ljósmóðir

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Háskólinn á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Vinnumálastofnun
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Húsavík
Akureyri
Akureyri
Reykjanesbær
Akranes
Akranes

201712/1961
201712/1960
201712/1959
201712/1958
201712/1957
201712/1956

RÁÐNINGAR

Vinsamlegast sendið umsóknina á
atvinna@forlagid.is fyrir 8. janúar
2018. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

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.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

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
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Ný og fersk störf
á hverjum degi

GRINDAVÍKURBÆR

GRINDAVÍKURBÆR

Útboð
Spennandi forstöðumannsstaða
við frístundaheimilið Bifröst
í Sveitarfélaginu Árborg
Hjá Vallaskóla á Selfossi er laus 100% staða forstöðumanns við
frístundaheimilið Bifröst. Á Bifröst eru skráðir að jafnaði um 150
nemendur. Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi
með háskólamenntun sem gagnast í starfi. Á frístundaheimilinu er
boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum skóladegi
6-9 ára barna lýkur. Megináhersla í starfi frístundaheimilisins er
fjölbreytt frístundastarf og frjáls leikur með börnum.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilisins fyrir 6-9 ára börn
• Skipulagning starfsins í samráði við starfsfólk frístundaheimilisins
• Samskipti og samstarf, m.a. við foreldra
• Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn
• Umsjón með starfsmannamálum
• Umsjón og ábyrgð með rekstri frístundaheimilisins í samráði við
skólastjórnendur
Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf á uppeldissviði; tómstunda- og félagsmálafræði
eða sambærileg menntun
• Reynsla af starfi með börnum
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar
• Áhugi á frístundastarfi
• Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi á frístundaheimili
• Færni í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta
Starfið er laust frá 3. janúar 2018.
Umsókn, ásamt ferilskrá og upplýsingum um umsagnaraðila, sendist
Þorvaldi H. Gunnarssyni, skólastjóra, thorvaldur@vallaskoli.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. janúar 2018.
Starfið hæfir jafnt konum sem körlum.

Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í verkið „Íþróttamannvirki
Grindavíkur“
Lauslegt yfirlit yfir verkið:
Um er að ræða viðbyggingu sem mun rísa norðan megin við núverandi íþróttahús. Byggingin mun verða 2130m2 og mun hún skiptast
upp í þrjá hluta.
A.

B.
C.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Háaleitisskóli Álftamýri 79 –
Endurbætur utanhúss – Útboð nr. 14112.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupadeild

1. Hæð mun innihalda forrými sem tengir íþróttamiðstöð
og tengigang við nýjan íþróttasal ásamt búningsaðstöðu,
áhaldargeymslu, afgreiðslurými, ræstiherbergi, stigagang
og lyftu.
2. Hæð mun innihalda stigarými og lyftu ásamt fjölnotasal,
salernisaðstöðu, lagnarými og stiga að þriðju hæð.
Tæknirými mun verða staðsett á þriðju hæð byggingarinnar.

Helsta uppbygging og efnisval:
Staðsteyptir sökklar og botnplata , forsteyptar samloku einingar,
gluggakerfi, staðsteyptir og gips innveggir, stáltrapiza , steinull og
þakpappi í þök, léttir útveggir úr timbur einingum.
Helstu verkþættir eru:
-

Jarðvinna
Uppsetning burðarvirkis
Lagnir og loftræsing
Raf og öryggiskerfi
Innanhússfrágangur
Uppsetning búnaðar
Utanhúsfrágangur

Ertu í stuði?

Helstu stærðir íþróttarmannvirkis Grindavíkur:
-

Uppbygging hæða

•
•
•

1.hæð
2.hæð
3.hæð

1608,2 m2 Brúttó
409,4 m2 Brúttó
112,5 m2 Brúttó

14032,6 m3
1740,3 m3
395,0 m3

Óskað er eftir verktökum með reynslu í sambærilegum verkum.
Upphaf verks er fimmtudagur 15. febrúar 2018
Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu armann@grindavík.
is og gefi upp nafn fyrirtækis og upplýsingar um tengilið. Gögn
verða send út á rafrænu formi frá og með miðvikudeginum 3.
Janúar 2018.
Bjóðendum er boðið til vettvangsskoðunar miðvikudaginn 14. janúar
2018, kl. 11:00 – 12:00 á Austurveg 1, Grindavík.

Laun fara eftir kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags.

ÚTBOÐ

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi síðar en
þriðjudaginn 23. janúar 2018, kl. 11:00.

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Hófst þú nám í rafiðngrein,
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða
rafeindavirkjun en laukst því ekki?
Ertu að starfa við þær greinar þrátt fyrir að
hafa ekki lokið sveinsprófi?
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst?
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27
mánudaginn 8. janúar 2018 kl. 17:00.
Gengið inn Grafarvogs megin.
“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins
www.rafnam.is - Raunfærnimat
eða í síma 580 5256

Suðurlandsbraut

heil húseign með byggingarrétti.

Til sölu 451 fm verslunar og skrifstofubygging á besta stað miðsvæðis við
Laugardalinn. Byggingarréttur fyrir 2.hæðir ca 220 fm í viðbót ofaná. Aðliggjandi eign til sölu (sér) uppá 320 fm ef vöntun er á frekara plássi.
Mögulegt pláss fyrir lyftu við inngang. Glæsilegt útsýni. Tilvalið fyrir margskonar starfsemi s.s. skrifstofu, þjónustu, hótelíbúða bygging og fl.
Góð lofthæð. Verð: Tilboð. Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson lögg.Fasteignasali S:896-5222 ingolfur@valholl.is

Óskum viðskiptavinum okkar
og landsmönnum öllum farsældar
á nýju ári. Þökkum viðskiptin
á liðnum árum.
Starfsfólk Eignamiðlunar

Kringlan

Frábær fjárfestingakostur.

Vönduð 275 fm skrifstofuhæð s.t. efst í Kringlu-turninum. Skiptist í 3 leigueiningar sem allar eru í útleigu. Næg bílastæði, tvær lyftur, frábært útsýni.
Góðar leigutekjur. Verð 98 millj. Uppl.veitir Ingólfur Gissurarson lögg.
fasteignasali S:896-5222 ingolfur@valholl.is

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

Síðumúla 21 · S. 588 9090 · www.eignamidlun.is

Síðumúla 27, S: 588-4477

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

Ingólfur Gissurarson
löggiltur
fasteignasali

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.

