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

Skólaritari óskast í 75% starf
í tónlistarskóla í Reykjavík
frá miðjum ágúst

MATREIÐSLUMAÐUR ÓSKAST

Helstu verkefni eru:
• Símsvörun
• Nemendaskráning
• Samskipti við nemendur og foreldra

Viljum bæta við okkur metnaðarfullum manni fyrir veturinn.
Ef þú uppfyllir eftirfarandi skilyrð þá gætir þú verið
rétti maðurinn.

Starﬁð krefst frumkvæðis og sjálfstæðis.
Umsóknir óskast sendar á radgjaﬁ@hotmail.com

• Reglusamur, stundvís og skipulagður.
• Hugmyndaríkur og skapandi.
• Góður stjórnandi sem á auðvelt með að vinna með fólki.

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Ertu hugmyndaríkur og sjálfstæður
iðjuþjálﬁ?
Hjúkrunarheimilið Mörk leitar að hugmyndaríkum,
sjálfstæðum og jákvæðum iðjuþjálfa í 90% starf.
Heimilið verður opnað í ágúst og unnið verður í anda
Eden hugmyndafræðinnar.
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Hjartardóttir
hjúkrunarforstjóri, sími 894 4447 eða
ragnhildur@dvalaras.is

Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Fullum trúnaði heitið.
Áhugasamir haﬁð samband við Sophus 893 2323 eða
netfang: info@kringlukrain.is

Lögmenn

Embætti umboðsmanns skuldara auglýsir
fimm nýjar stöður lögfræðinga lausar til umsóknar

Megin lögmannsstofa óskar eftir að ráða
lögmann til starfa.
Í boði er spennandi og krefjandi starf í fjölbreytilegu umhverﬁ. Um er að ræða fjölbreytileg
verkefni sem krefjast þess að unnið sé undir
álagi.
Réttindi til málﬂutnings fyrir héraðsdómi skilyrði.
Umsækjandi þarf að hafa hæfni til að geta tjáð
sig í ræðu og riti og frumkvæði og sjálfstæði í
starﬁ.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum sendist
til Steinunnar Guðbjartsdóttur, hrl. á netfangið
steinunn@megin.is fyrir 6. ágúst nk.

Meðal verkefna eru lögfræðiráðgjöf til einstaklinga í skuldavanda, umsjón með
greiðsluaðlögun, úrvinnsla erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna þeirra sem
umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.
Hæfniskröfur eru embættispróf og/eða meistarapróf í lögfræði auk marktækrar
starfsreynslu. Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og
sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.
Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI, veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 588
3031, sjá nánar www.stra.is.

Megin lögmannsstofa er í Lágmúla 7.
Stofan sinnir alhliða lögmannsstörfum.
Undir merki stofunnar starfa tíu lögmenn auk
annara starfsmanna.

Í boði eru spennandi störf við uppbyggingu á nýrri stofnun. Embætti
umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tekur til starfa 1. ágúst nk.
Stofnunin heyrir undir félags- og tryggingamálaráðherra og skal gæta
hagsmuna og réttinda skuldara sem kveðið er á um í lögum.

Skólaritari – hlutastarf
Menntastofnun í Reykjavík óskar eftir að ráða skólaritara til starfa.
Um 43% starf er að ræða frá kl. 13.00-16.00. Viðkomandi þarf einnig að vera reiðubúinn að vinna tvo daga í viku
fyrir hádegi á álagstímum, sem eru í sept/okt og apríl/maí ár hvert.

Nánari upplýsingar veitir:

Brynhildur Halldórsdóttir,
brynhildur@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til 8. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Í boði er góður vinnustaður miðsvæðis í Reykjavík. Sumarfrí eru löng og er starfsmaðurinn á fullum launum allan
tímann. Hefja þarf störf 16. ágúst nk.

Helstu verkefni:
• Færsla tölvubókhalds
• Skráningarvinna
• Tölvuvinna
• Símavarsla
• Þjónusta við nemendur, foreldra og kennara

Hæfniskröfur:
• Góð kunnátta í Word og Excel
• Dugnaður
• Návæmni
• Snyrtimennska og reykleysi
• Mikil og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði og sveigjanleiki
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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&RAMKV¾MDASTJËRI 3ELASETURS ¥SLANDS EHF

Rafvörumarkaðurinn leitar af sölumanni í
verslun sína við Fellsmúla. Í starfinu felast öll
almenn verslunarstörf. Vinnutími er virka daga
og annan hvern laugardag.
Reynsla af verslunarstörfum, góð þjónustulund,
stundvísi og gott skipulag eru skilyrði.
Umsóknir sendist á rvm@rvm.is fyrir 6. ágúst.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Rafvörumarkaðurinn - Við Fellsmúla - 108 Reykjavík

Verkefnastjóri
Háskólafélag Suðurlands ehf. óskar eftir að ráða
verkefnastjóra í metnaðarfullt starf Háskólafélagsins
til þess að halda utan um og aﬂa verkefna í samræmi
við samþykkta stefnu, framtíðarsýn og fjárhagsáætlun
stjórnar, sjá nánari upplýsingar um starﬁð og félagið á
www.hfsu.is.
Á móti umsóknum tekur Sigurður Sigursveinsson,
sigurdur@hfsu.is, framkvæmdastjóri Háskólafélags
Suðurlands, og Steingerður Hreinsdóttir,
steingerdur@sudur.is, formaður stjórnar Háskólafélags
Suðurlands, og þau veita einnig frekari upplýsingar.

Auglýsir eftir starfsfólki í tímabundið starf.

Fosshótel Barón
Fosshótel Lind

o (¾FNIS OG MENNTUNARKRÎFUR ERU H¹SKËLAMENNTUN
OGEÈA STARFSREYNSLA SEM NÕTIST Å STARÙ
o 'ËÈ TUNGUM¹LAKUNN¹TTA NAUÈSYNLEG
o 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
o .¹NARI STARFSLÕSING ¹ WWWSELASETURIS
5MSËKNARFRESTUR ER  ¹GÒST N¾STKOMAND .¹NARI
UPPLÕSINGAR GEFUR (RAFNHILDUR µR 6ÅGLUNDSDËTTIR
FRAMKV¾MDASTJËRI Å SÅMA    EÈA
¹ SELASETUR SELASETURIS
5MSËKNIR SENDIST ¹ SAMA PËSTFANG

Umsóknarfrestur er til 9. ágúst 2010.

Fosshótel Skaftafell
REYKJAVÍK:

,AUS ER STAÈA FRAMKV¾MDASTJËRA VIÈ 3ELASETUR
¥SLANDS ¹ (VAMMSTANGA 5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF
Å EITT ¹R MEÈ MÎGULEIKA ¹ FRAMLENGINGU 6IÈ LEITUM
AÈ J¹KV¾ÈUM OG ¹BYRGUM EINSTAKLINGI SEM BÕR YÙR
SAMSKIPTAH¾FNI OG FRUMKV¾ÈI ¥ BOÈI ER FJÎLBREYTT OG
KREFJANDI STARF Å GËÈU OG FJÎLSKYLDUV¾NU SAMFÁLAGI

Gestamóttaka

Þjónar í veitingasal

Hæfniskröfur:
- Þekking á Navison
hótelbókunarkerﬁ nauðsynleg.

Hæfniskröfur:
- Sveinspróf í framreiðslu eða
sambærileg menntun æskileg.

Framhaldsskólakennarar
Við Menntaskólann í Kópavogi eru laus til umsóknar
störf framhaldsskólakennara í eftirfarandi greinum
á haustönn vegna forfalla og/eða tímabundinna viðbótarverkefna:
Eðlis og efnafræði
Danska
Stærðfræði
Tölvufræði

1 staða
½ staða
½ staða
½ staða

Launakjör fara eftir kjarasamningi framhaldsskólakennara og stofnanasamningi MK. Nauðsynlegt er að hafa
háskólapróf í viðkomandi kennslugrein og kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst. Ekki þarf að sækja um á
sérstöku umsóknareyðublaði en umsókn þarf að fylgja
afrit af prófskírteini auk yﬁrlits um fyrri störf. Umsóknir
skal senda til skólameistara.

ALLT KLÁRT
FYRIR ÞÍNA
HEIMSÓKN!

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu www.mk.is
Frekari upplýsingar um störﬁn veita skólameistari,
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari Helgi
Kristjánsson í síma 594 4000, eftir 3 ágúst.
Skólameistari
V I N A L E G R I U M A L LT L A N D

Deildarstjóri
upplýsingatæknideildar
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins óskar eftir að ráða deildarstjóra upplýsingatæknideildar. Undir deildina fellur allur rekstur netþjóna, útstöðva og tengdra kerfa.
Deildarstjórinn vinnur náið með öllum undirskólum og sviðum Tækniskólans og heyrir
undir rekstrarstjóra skólans.
Ábyrgðarsvið:
• Rekstur innri upplýsingakerfa
• Stefnumótun, markmiðasetning og mótun
starfsumhverﬁs.
• Tryggja hagkvæman rekstur á deildinni
• Leiða og móta störf liðsmanna deildarinnar

Hæfniskröfur:
• Góð menntun sem hæﬁr starﬁnu
• Rekstrar- og stjórnunarreynsla
• MCITP eða sambærileg vottun æskileg
• Leiðtogahæfni
• Stefnumiðuð sýn
• Framtakssemi

Hjúkrunarforstjóri óskast
Vilt þú vera þátttakandi í spennandi uppbyggingu á
þjónustu á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Naust á
Þórshöfn?
Sveitarfélagið Langanesbyggð óskar eftir að ráða
hjúkrunarforstjóra. Um er að ræða framtíðarstarf.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Sveitarfélagið Langanesbyggð rekur Hjúkrunar- og dvalarheimilið Naust sem er með 13 hjúkrunarrými, 4 dvalarrými
og 2 dagvistarrými. Unnið er að endurskipulagningu
starfseminnar.
Helstu verkefni eru:
• Fagleg, stjórnunarleg og rekstrarleg ábyrgð á
hjúkrunarþjónustu.
• Ábyrgð á gæðastarﬁ.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingur með íslensk hjúkrunarréttindi.
• Starﬁð krefst hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum
ásamt frumkvæði, jákvæðni og lipurðar í mannlegum
samskiptum.
• Hæfni til stjórnunar, nýsköpunar og innleiðslu nýrra
hugmynda og vinnubragða.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Nánari upplýsingar veitir Grétar Mar, gretar@tskoli.is
Umsóknarfrestur er til 8. ágúst og skal umsóknum skilað á bj@tskoli.is

Nánari upplýsingar um starfsemina, kaup og kjör veitir
Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri, í síma: 468 1220 /
821 1646 og á netfangið: sveitarstjori@langanesbyggd.is.
Umsóknir berist skriﬂega til:
Sveitarfélagið Langanesbyggð. Fjarðarvegi 3, 680 Þórshöfn

www.tskoli.is

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2010.
Athugið að öllum umsóknum verður svarað.
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S TARFATORG.IS
Laus störf hjá ríkinu
Frístunda- og menningarfulltrúi
Sveitarfélagið Vogar óskar eftir að ráða í stöðu frístundaog menningarfulltrúa. Frístunda- og menningarfulltrúi
skipuleggur íþrótta-, frístunda- og menningarstarf á
vegum sveitarfélagsins, mótar og framfylgir forvarnarstefnu sveitarfélagsins ásamt því að skipuleggja
þjónustu við eldri borgara í formi tómstunda.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og eða reynsla sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Reynsla eða þekking á sviði íþrótta-, tómstunda-,
forvarna- og menningarmála.
• Reynsla af stefnumótun.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og góð
skipulagshæfni.
• Hæfni til að leiða samstarf ólíkra aðila.
Laun samkvæmt samningum stéttarfélaga við LN.
Umsóknarfrestur er til 16. ágúst. Æskilegt er að
umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á skrifstofa@vogar.is
Upplýsingar veitir Eirný Vals bæjarstjóri. Vinsamlega
sendið fyrirspurnir á netfangið eirny@vogar.is

Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður

Yfirþroskaþjálfi
Lögfræðingar
Tryggingafulltrúi
Spænskukennari
Sérfræðingur í matvælaeftirliti
Ritari
Málmiðnaðarkennarar
Deildarlæknir
Sjúkraþjálfari
Yfirþroskaþjálfi
Dönskukennari
Fulltrúi á þjónustuborði

Nýtt
Sv.skrifst. mál. fatl. í Reykjavík
Umboðsmaður skuldara
Tryggingastofnun ríkisins
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Matvælastofnun
Umhverfisráðuneytið
Borgarholtsskóli
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Sv.skrifst. mál. fatl. á Vestfj.
Framhaldssk. A-Skaftafellssýslu
Háskóli Íslands

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Húsavík
Ísafjörður
Höfn
Reykjavík

Nr. á vef
201007/067
201007/066
201007/065
201007/064
201007/063
201007/062
201007/061
201007/060
201007/059
201007/058
201007/057
201007/053

Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

F í t o n / S Í A

Leitum að eldklárum, skeleggum, úrræðagóðum, þaulreyndum,
mannblendnum, vel menntuðum, röggsömum, samviskusömum,
snjöllum og skemmtilegum verkefnastjóra í upplýsingatæknideild.

VERKEFNASTJÓRI Í UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
HEKLA er þjónustufyrirtæki sem
sérhæfir sig í sölu og þjónustu á bílum
með það að leiðarljósi að veita úrvals

HEKLA óskar eftir að ráða framsækinn og metnaðarfullan liðsmann til starfa í upplýsingatæknideild fyrirtækisins. Verkefnastjóri ber ábyrgð á og sinnir þjónustu við Microsoft Dynamics AX upplýsingakerfi fyrirtækisins. Í boði er krefjandi og spennandi
starf fyrir réttan einstakling þar sem mikið reynir á nákvæmni, skipulag, sveigjanleika og samvinnuhæfni.

þjónustu og ráðgjöf.
Ábyrgð og starfssvið
HEKLA býður upp á vörur framleiðenda
sem þekktir eru um allan heim fyrir

Verkstýring og þátttaka í verkefnum sem lúta að högun, uppfærslu,
breytingum og notkun á Dynamics AX upplýsingakerfi fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða viðskiptafræði
Þekking og reynsla af þjónustu við Dynamics AX

Uppbygging umhverfis fyrir stjórnendaupplýsingar með verkfærum
í Microsoft SQL og Cognos

Þekking og reynsla af fyrirspurnum í Microsoft SQL gagnagrunna

Volkswagen atvinnubílar og Mitsubishi.

Almenn notendaþjónusta, dagleg greining og úrlausn verkefna

Reynsla af sambærilegu starfi

Hjá HEKLU starfar samstilltur hópur

Þátttaka í þróunar- og samþættingarverkefnum vegna
upplýsingakerfa

Þekking og reynsla af birgðamálum og innkaupa- og birgðakerfum

gæði og áreiðanleika en þeirra á meðal
eru Volkswagen, Skoda, Audi,

starfsmanna.
Allir starfsmenn HEKLU eru hvattir til
að sýna frumkvæði, metnað og vilja til
að ná árangri í starfi.

sími: 511 1144

Góð enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórarinn Ólafsson, forstöðumaður upplýsingatæknideildar (tho@hekla.is)
Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 12. ágúst og eru umsækjendur hvattir til að senda umsókn ásamt ferilskrá í
gegnum heimasíðu HEKLU (www.hekla.is) eða til Valdísar Arnórsdóttur, starfsmanna- og gæðastjóra (va@hekla.is).
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NOREGUR KALLAR

Spænskukennari
Fjölbrautaskóli Suðurlands leitar eftir umsóknum um
100 % starf spænskukennara á næsta skólaári.

Viðskiptavinir okkar óska eftir reyndum
íslenskum trésmiðum.
Margvísleg verkefni framundan. Reiknað er með að
vinna hefjist í byrjun september.
Þess vegna viljum við ráða trésmiði með réttindi.
Umsóknir með starfsferilskrá sendist á netfang:
tynes@simnet.is
Upplýsingar á íslensku í síma 898 0085.

Um laun fer skv. kjarasamningi fjármálaráðherra f.h.
ríkissjóðs og Kennarasambands Íslands.
Nánari upplýsingar veitir skólameistari (orlygur@fsu.is)
í síma 862 7556/480 8100. Að sjálfsögðu verður öllum
umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Ekki þarf að sækja um á sérstökum umsóknareyðublöðum
en í umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri störfum
og öðru því sem umsækjandi telur máli skipta, t.d.
meðmælum.
Umsóknir berist skólameistara eigi síðar en
sunnudaginn 15. ágúst 2010.
Á heimasíðu skólans, www.fsu.is, er að ﬁnna ýmsar
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.
Örlygur Karlsson skólameistari
Fjölbrautaskóla Suðurlands
www.fsu.is
Sími: 480 8100/862 7556 - Fax: 480 8188

Tilsölu

Bátakerrur margar stærðir
verð frá 185.000

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

ALMENN SKRIFSTOFUSTÖRF
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstakling til starfa á aðalskrifstofu fyrirtækisins. Meðal verkefna eru vinna við bókhald, flugbókanir starfsmanna vegna erlendra verkefna, aðstoð á starfsmannasviði auk
annarra tilfallandi verkefna á skrifstofunni.

Bátakerra Gerð SLB14 (636KG) Verð 271.884 kr.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

Reynsla af bókhaldsvinnu
Þekking á Navision æskileg
Góð kunnátta í minnst einu norðurlandamáli
Almenn tölvufærni
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa
um 500 manns, víðsvegar um landið

Vélasalan
KleƩagörðum 25
Sími 5200000
www.velasalan.is

sem og erlendis.
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem
var stofnað árið 1970 og hefur annast

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2010

Auglýsingasími

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

fyrirtæki og einstaklinga.
Allt sem þú þarft…

Tilkynningar

BYGGINGAR- OG VERKTAKAFYRIRTÆKI ATHUGIÐ

Menntaskólinn við Hamrahlíð
www.mh.is

Traustir aðilar með mikla reynslu af rekstri fyrirtækja í
byggingariðnaði óska eftir að yﬁrtaka rekstur byggingar- og verktakafyrirtækja með það að markmiði að
endurskipuleggja og reka áfram lífvænlega einingar
fyrirtækjanna.

STÖÐUPRÓF HAUSTIÐ 2010
Stöðupróf, ætluð þeim sem búa yfir þekkingu og reynslu sem ekki hefur verið aflað með hefðbundnum hætti í
skóla, verða haldin á vegum menntamálaráðuneytisins í Menntaskólanum við Hamrahlíð sem hér segir:
Danska (6 einingar*),
Enska (9 einingar*),
Filipíska (12 einingar*),
Franska (12 einingar*),
Gríska (12 einingar*),
Hollenska (12 einingar*),
Ítalska (12 einingar*),
Japanska (12 einingar*),
Kínverska (12 einingar*),
Litháíska (12 einingar*),
Mathematics,103, 203 og 263,

mán. 16. ágúst
mán. 16. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
fös. 13. ágúst

kl. 18:15.
kl. 16:00.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 16:00.
kl. 16:00.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 16:00

Norska (6 einingar*),
Portúgalska (12 einingar*),
Pólska (12 einingar*),
Rússneska (12 einingar*),
Serbneska (12 einingar*),
Spænska (12 einingar*),
Stærðfræði 103, 203 og 263,
Sænska (6 einingar*),
Víetnamska (12 einingar*),
Þýska (12 einingar*),

mán. 16. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
fös. 13. ágúst
mán. 16. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst

Fullum trúnaði heitið.

kl. 18:15.
kl. 16:00.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 16:00.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 18:15.

Upplýsingar um fyrirtæki og tillögur sendist á
rekstur@live.com eða í síma 664 5075 og 845 3777

*hámarks einingafjöldi sem hægt er að ná, frá og með fyrsta áfanga á framhaldsskólastigi.

Rafræn skráning í stöðupróf fer fram á heimasíðu skólans http://www.mh.is. Frekari upplýsingar á skrifstofu skólans í síma 595 5200 frá og með 10. ágúst.
Sýna þarf persónuskilríki með mynd í prófinu.
Prófgjald, kr. 4000 fyrir hvert próf, ber að greiða inn á reikning Menntaskólans við Hamrahlíð í banka 323 hb 26 nr 106, kt. 460269-3509. Greiðslufrestur er
til hádegis á prófdegi, nauðsynlegt er að fram komi nafn og kennitala próftaka. Réttur til próftöku byggist á að prófgjald hafi verið greitt.
Rektor.

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

