
LEITUM VIÐ  
AÐ ÞÉR?

Hjá Mjólkursamsölunni starfa rúmlega 450 

starfsmenn á fimm starfsstöðvum á landinu 

þ.e. Reykjavík, Búðardal, Akureyri, Egilsstöð-

um og Selfossi.  Lögð er áhersla á fjölbreytta 

samsetningu starfsfólks hvort sem um er að 

ræða þjóðerni, kynferði, menntun, reynslu 

og aldur. Við ráðningar veljum við hæfustu 

einstaklingana í starfið með metnað, sam-

vinnu, jákvæðni og ábyrgð að leiðarljósi.

www.ms.is

MJÓLKURFRÆÐINGAR 
– SELFOSS 

Starf mjólkurfræðings snýst um að stýra fram-
leiðslu og vinnslu mjólkur. Stór hluti vinnutíma  
fer í að vakta framleiðslubúnað með það að  
markmiði að hámarka nýtingu og gæði hráefnis.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Vinnsla mjólkur s.s. viðbit og duftgerð

• Mjólkurpökkun s.s. fersk mjólk og G-vara

• Framleiðsla á skyri, jógúrti og sýrðum vörum

• Önnur tilfallandi störf í samráði við yfirmann

Hæfniskröfur:

• Sveinsbréf í mjólkuriðn

• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

• Jákvæðni, dugnaður og framúrskarandi  
samskiptahæfni

• Þjónustulund, sjálfstæði í starfi og geta til að 
vinna undir álagi

Nánari upplýsingar:
Vinnsla mjólkur á Selfossi er að starfsstöð okkar 
á Austurvegi 65. Vinnutími er breytilegur en hefst 
almennt á bilinu frá kl. 6:00 til 10:00. Vinna um 
helgar er unnin til skiptis. 

Upplýsingar um störfin veitir Björn Baldursson, 
rekstrarstjóri  í síma 854-6012. 

BÍLSTJÓRAR 
– SUMARAFLEYSINGAR Í REYKJAVÍK 

Leitum að einstaklingum með mikla  
þjónustulund til að sinna starfi bílstjóra  
í vörudreifingu í sumar

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Vörudreifing

• Þjónusta við viðskiptavini

• Akstur og umhirða bifreiða

• Önnur tilfallandi störf í samráði við yfirmann

Hæfniskröfur:

• Meirapróf C er skilyrði 

• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

• Hæfni til að tjá sig á íslensku

• Jákvæðni, dugnaður og framúrskarandi  
samskiptahæfni

• Þjónustulund, sjálfstæði í starfi og geta til að 
vinna undir álagi

Nánari upplýsingar:
Vöruhús MS er að Bitruhálsi 1 í Reykjavík. Þaðan 
er vörum dreift til viðskiptavina. Vinnutími er alla 
virka daga kl. 7:00 – 16:00 og einstaka laugardag 
að auki. 

Upplýsingar um störfin veitir Halldór Ingi Steinsson 
í síma 858-2258. 

Mjólkursamsalan leitar að jákvæðum og duglegum einstaklingum með  
framúrskarandi samskiptahæfni til að bætast í öflugan hóp starfsmanna okkar.

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.  
Til að sækja um störfin þarf að fara á https://mjolkursamsalan.rada.is 

Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir mannauðsstjóri.  
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 


