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París var alltaf efst á óskalist-
anum hjá fatahönnuðinum 
Bergi Guðnasyni þegar hann 

hóf að sækja um starfsnám eftir 
útskrift úr fatahönnun frá Lista-
háskólanum vorið 2017. Hann 
hefur dvalið þar undanfarið ár 
ásamt unnustu sinni, Margréti 
Rajani Davíðsdóttur, og starfað 
hjá tískuhúsinu Haider Acker-
mann og síðar hjá Acne Studios 
þar sem hann starfar í dag. Álagið 
er oft mikið en vinnan er um leið 
skemmtileg og lærdómsrík auk 
þess sem skötuhjúin njóta þessa að 

búa í heimsborginni París sem iðar 
af lífi allan sólarhringinn.
   „Ég heimsótti París fyrst fyrir um 
níu árum og varð strax heillaður 
af borginni, t.d. sögunni, arki-
tektúrnum og menningunni. París 
er tískuborg heimsins og mörg 
af þekktustu tískuhúsunum eru 
hér. Eftir útskrift eyddi ég því allri 
minni orku í að komast í samband 
við þessi tískuhús og hönnuðina 
sem vinna þar. Tískuhúsin auglýsa 
sjaldan störf svo það eina sem 
virkar er að hafa beint samband 
við hönnuðina í hönnunarteym-

unum eða senda á ráðningar-
teymin. Það er ansi erfitt að fá svar 
til baka þegar maður er frá litla 
Íslandi en það hafðist þó að lokum. 
Gamli kennarinn minn úr Listahá-
skólanum, Linda Björg Árnadóttir, 
var einnig mjög hjálpsöm. Hún bjó 
lengi í París og aðstoðaði mig við 
að komast í samband við aðila í 
bransanum sem ég er mjög þakk-
látur fyrir.“

Ótrúleg upplifun
Fyrstu mánuðina í París starfaði 
Bergur hjá Haider Ackermann sem 

er einn af hans uppáhaldshönnuð-
um. „Það var því ótrúleg upplifun 
að vera í kringum hann daglega 
og vinna með honum. Hann hefur 
m.a. þá reglu að láta hönnunar-
teymið borða alltaf hádegismat 
saman. Þeim stundum mun ég 
seint gleyma, þar sem Haider fór 
alltaf á kostum í frásögnum sínum 
af frægum Hollywood vinum 
sínum, t.d. Kardashian fjölskyld-
unni og Önnu Wintour. Annars 
fóru fyrstu 2-3 mánuðirnir í að 

Tveir ólíkir heimar
Undanfarið ár hefur Bergur Guðnason fatahönnuður starfað í París við ýmis 
spennandi og skemmtileg verkefni. Árið er búið að vera afar lærdómsríkt þar 
sem hann tók m.a. þátt í Paris Fashion Week í september á síðasta ári.

„París er tískuborg heimsins og mörg af þekktustu tískuhúsunum eru hér,“ segir Bergur Guðnason fatahönnuður sem býr og starfar í París.

A capella sönghóparnir 
Lyrika og Barbari stilla 
saman strengi sína á 
Valentínusardag.
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LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



læra inn á bransann í París, hvern-
ig hann virkar og hvernig maður 
á að beita sér. Tískubransinn er 
nefnilega mjög sérstakur í París og 
eru ákveðnar óskráðar reglur sem 
fólk fer eftir en erfitt er koma í orð 
hverjar eru.“

Að mörgu er að huga í hröðum 
heimi tískunnar, sérstaklega 
þegar kemur að undirbúningi á 
tískusýningu fyrir stærsta svið 
borgarinnar, Paris Fashion Week. 
„Við sýndum bæði herra- og 
dömulínuna á sömu sýningunni í 
september en það er í fyrsta sinn 
sem Haider gerir það. Það er ótrú-
lega sérstök tilfinning að vinna 
hörðum höndum dag og nótt og 
svo stendur sýningin yfir í um 15 
mínútur. Meðan allir standa upp 
og klappa vorum við baksviðs í 
spennufalli, drukkum nokkur 
kampavínsglös og fórum síðan 
heim og sváfum í sólarhring.“

Verkefni Bergs hjá Haider voru 
eins misjöfn og þau voru mörg 
að hans sögn. „Ég var settur í þau 
verkefni sem þurfti að græja hverju 
sinni, allt frá því að búa til hugar-
heim og litapalettu fyrir línuna eða 
hlaupa á Hotel George V og pikka 
upp kjól fyrir Naomi Campbell.“

Tvö ólík fyrirtæki
Í október á síðasta ári færði Bergur 
sig um set og hóf starfsnám hjá 
Acne Studios sem hann segir mun 
þekktara og aðgengilegra merki en 
Haider. „Þær vörur eru á viðráðan-
legra verði og eru seldar í mun 
fleiri búðum auk þess sem Acne 
Studios er með eigin búðir út um 
allan heim. Það var góð reynsla að 
fá að starfa hjá svona ólíkum fyrir-
tækjum. Hjá Acne er t.d. séð mjög 
vel um starfsfólkið með alls konar 
fríðindum, enda skandinavískt. 
Hjá Acne hef ég aðallega verið að 
vinna að hönnun á úlpum og alls 
kyns yfirhöfnum svo ég nefni 
eitthvað. Ég hef stundum ferðast 
til höfuðstöðva þeirra í Stokk-
hólmi og sótt kynningarfundi 
með eiganda Acne Studios. Þessar 
ferðir hafa verið mjög lærdóms-
ríkar og dýrmæt reynsla. Síðan ég 
byrjaði hjá Acne í október vann 
ég að haustlínu merkisins sem 
var frumsýnd fyrir stuttu í Palais 
de Tokyo. Nú erum við að vinna 
hörðum höndum að sumarlínu 
2020. Sú vinna fer vel af stað og 
línan verður mjög skemmtileg.“

Hann segir fyrirtækin tvö vera 
mjög ólík, raunar eins og svart og 
hvítt. „Haider er mun minna fyrir-
tæki þar sem bara nokkrir starfs-
menn starfa. Þar er meiri glamúr, 
dýrari f líkur og vörurnar meira 
nær hátísku. Það er líka minna 

vöruúrval hjá Haider og talsvert 
meiri vinna og pæling á bak við 
hverja einustu flík.“

Kraftur á Íslandi
Hann segir erfitt að bera saman 
heimsborgina París og litla Ísland. 
„Það er kraftur í íslenskri tísku í 
dag. Það eru margir hæfileikaríkir 
fatahönnuðir en við erum bara svo 
fámenn þjóð. Markaðurinn er lítill 
og ekki mikið af starfsmöguleikum 
í boði. Mér finnst gaman að sjá að 
það eru þó nokkrir ungir fatahönn-
uðir á Íslandi að hanna sínar eigin 
vörur. Svo erum við auðvitað með 
flott fyrirtæki eins og 66°Norður. 
Annars er í raun ekki hægt að bera 
saman Reykjavík og París. Þetta 
eru gerólíkir heimar.“

Með keppnisskap
Senn líður að lokum dvalar hans 
hjá Acne Studios og um þessar 
mundir er hann í miðju umsóknar-
ferli fyrir næsta starfsnám. „Ég var 
í fótbolta til tvítugs þannig að ég 
hef mikið keppnisskap og hef bara 
verið að eltast við stóru þekktu 
húsin hér í París. Það er erfitt að 
komast í starfsnám þar sem hundr-
uð fatahönnuða útskrifast um 
allan heim á hverju ári. Oft taka 
tískuhúsin bara einn til tvo starfs-
nema á ári, stundum enga, svo það 
er erfitt að komast að. Ég hef verið 
mjög heppinn og er óendanlega 
þakklátur fyrir að hafa fengið að 
komast í starfsnám tvisvar í röð 
í París. Það kitlar mig líka alltaf 
aðeins að koma heim og prófa 
að stofna mitt eigið merki og sjá 
hverjar viðtökurnar verða. Eins og 
staðan er núna er ekkert ákveðið 
heldur er ég að skoða möguleikana 
hér í París og í öðrum borgum.“

Nýtir frítímann vel
Álagið getur verið mikið í tísku-
bransanum og segir Bergur það 
koma fyrir, sérstaklega fyrir 
sýningar, að það sé unnið alla nótt-
ina og ekkert sofið. „Inn á milli fæ 
ég þó frítíma en hann nýti ég mest 
með Margréti. Við erum dugleg að 
njóta borgarinnar, t.d. með því að 
fara á söfn og alls konar sýningar. 
Hér er alltaf eitthvað um að vera 
svo það er sannarlega erfitt að láta 
sér leiðast. Okkur finnst gaman að 
fara í hönnunarbúðir en þar fæ ég 
mikinn innblástur. Svo er frönsk 
matarmenning náttúrulega stór-
kostlega góð svo við erum dugleg 
við að fara út að borða hér í París.“

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu 
í formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu 
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr 
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 
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Haider er mikill 
listamaður að 
sögn Bergs og eru 
sýningar hans 
oftar en ekki 
mjög áhuga-
verðar. Hér ganga 
öll módelin í hóp.

Hjá Acne 
Studios 
sérhæfir 
Bergur sig 
í hönnun 
á yfir-
höfnum.

Sýnishorn 
úr línu 
Haid er 
Acker-
mann sem 
Bergur og 
hönnunar-
teymið 
hjá Haider 
hannaði 
saman. 

Bergur Guðnason fatahönnuður á góðri stundu í París með unnustu sinni, Margréti Rajani Davíðsdóttur.

Það er kraftur í 
íslenskri tísku í 

dag. Það eru margir 
hæfileikaríkir fatahönn-
uðir en við erum bara 
svo fámenn þjóð. 

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Flott föt, fyrir 
flottar konur

Verslunin BelladonnaVeVerersrslslulununininin BeBelellllalaadodoonnnna
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ÚTSÖLULOK! 

60-
80%
afsláttur  

Síðustu dagar

Fimmtudagur    10-18

Föstudagur    10-18

Laugardagur    10-16

Sunnudagur    12-17

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjáhrafnhildi.is

NÝ SENDING!
Dragtir, skyrtur, toppar,

bolir, gallabuxur, 
buxur og peysur.



Ester Auðunsdóttir, ein af 
fjórum söngkonum Lyriku, og 
Stefán Þór Þorgeirsson í Bar-

bara eru spennt fyrir Valentínusar-
deginum. Þau klæða sig vafalaust 
upp á í nafni ástarinnar og svara 
hér nokkrum laufléttum spurning-
um og skemmtilegum spurningum 
um tískuna.

Stefán
Hvernig myndir þú lýsa þínum stíl?

Ég er oft að vinna með casual 
og þægileg föt. Rúllukragapeysur 
og prjónapeysur, sérstaklega yfir 
vetrartímann. Þær fara líka vel 
með Timberland eða jafnvel fínni 
skóm.

Hvar kaupir þú fötin þín?
Ég kaupi föt aðallega erlendis, ég 

er mest í Japan eða á Spáni þannig 
að fatavalið er fjölbreytt.

Eyðir þú miklu í föt?
Ég eyði ekki mjög miklu í föt 

heldur reyni að finna áhugaverðar 
flíkur á skikkanlegu verði. 

Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Uppáhaldsflíkin mín er svört 

peysa frá Osaka í Japan sem er 

heldur mínímalísk nema að á erm-
unum er plómu-emoji með Hipster 
skrifað á plómuna.

Helsti veikleiki þegar kemur að 
tísku og útliti?

Minn helsti veikleiki í tísku er 
líklega tilhneigingin til að vera í 
svörtu eða bláu, það væri gaman 
að vera litríkari. Ég á mér engar 
fyrirmyndir í tísku en það er mjög 
gaman að ganga um Harajuku 
hverfið í Tókýó og sjá allar flottu 
týpurnar.

Hvað er fram undan?
Fram undan er útgáfa á japanskri 

heimildaseríu sem ég tók síðasta 
sumar.

Ester
Hvernig myndir þú lýsa þínum stíl?

Einhvers konar fusion stíll. 
Finnst mjög gaman að blanda 
saman mismunandi stílum og svo 
hef ég mjög gaman af fötum sem 
eru nógu ljót til að vera flott.

Hvar kaupir þú fötin þín?
Í rauninni bara alls staðar, upp 

á síðkastið hafa Spúútnik, Stefáns-
búð og Húrra Reykjavík verið í 

uppáhaldi. Finnst samt mikilvægt 
að reyna að forðast fast fashion 
merki eftir bestu getu og kaupa 
frekar færri og betri flíkur.

Eyðir þú miklu í föt?
Ég held að ég eyði ekki mjög 

miklu í föt en útsölutíminn  
reynir á.

Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Ég var að fá mér Henrik Vibskov 

buxur sem eru í miklu uppáhaldi 
einmitt núna.

Uppáhaldshönnuður?
Vivienne Westwood.
Helsti veikleiki þegar kemur að 

tísku og útliti?
Það tekur mig oft óþarflega 

langan tíma að setja saman outfit 
og stundum tek ég sénsa í tísku sem 
ganga ekki alveg upp.

Hvað er fram undan?
Eins og er þá er ég að taka 

starfsnám í gullsmíði hjá Anna 
María Design. En það sem er helst á 
döfinni þessa dagana eru Valentín-
usartónleikar sem sönghópurinn 
minn, Lyrika, heldur í Iðnó 
fimmtudaginn 14. febrúar ásamt 
kvartettinum Barbara.

Syngja um ástina
A capella sönghóparnir Lyrika og Barbari stilla saman 
strengi sína á Valentínusardag og halda tónleika í Iðnó 
klukkan 21. Þau munu syngja um ástina í tilefni dagsins.

Stefán Þór Þorgeirsson í Barbara og Ester Auðunsdóttir í Lyriku verða í Iðnó í kvöld að syngja ástarlög með 
sönghópunum sínum. Tilvaldir tónleikar fyrir ástfangið fólk og alla aðra sem trúa á ástina. MYND/EYÞÓR

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

SMART FÖT, FYRIR SMART KONURÖ I SÖ ONS

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Kr. 6.900.- Kr. 8.990.-

Nýjar vörur

Kr 8 990

Kr. 8.990.-Kr 8 990 Kr. 6.900.-
FLEIRI LITIR

Verðhrun á útsöluvörum 
Aðeins 6 verð, 1.000-6.000.-

“Doktor.is er ætlað að auðvelda aðgengi 
almennings að upplýsingum og ráðgjöf 
um heilsu, lífsstíl og forvarnir.,,
Teitur Guðmundsson, læknir og ritstjóri doktor.is

Ráðgjöf   Fræðsla   Forvarnir 
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TAIFUN OG ÞÚ NÆRÐ LENGRA 
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Grammy verðlaunahátíðin 
var haldin á sunnudaginn 
var í Los Angeles í Banda-

ríkjunum. Eins og venjulega ríkir 
mikil spenna fyrir klæðaburði 
stjarnanna og ollu þær engum 
 vonbrigðum í ár.

Tímaritið GQ tók saman nokkra 
vel klædda karlmenn sem þóttu 
bera af öðrum það kvöldið.

Svalir á Grammy 

Swae Lee var svalur að vanda, hér 
í buxum frá Maxine Simoens og 
skóm frá Giuseppe Zanotti.

Anthony Kiedis, Chad Smith og 
Flea úr Red Hot Chili Peppers 
mættir hressir og kátir eins og 
þeim er einum lagið. 

Post Malone skipti nokkrum 
sinnum um föt. Svona mætti kapp-
inn til leiks, fagurbleikur og flottur. 

Hönnuðurinn Emily Bode hannaði 
þessi föt fyrir Leon Bridges sem eru 
skreytt með minningum úr lifi hans. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Bandaríska poppdívan Katy Perry 
hefur sent frá sér yfirlýsingu 
vegna hönnunar sinnar á skóm. 

Skórnir þykja draga dám af „blackface“ 
en það er meira en hundrað ára gamalt 
hugtak sem á rætur að rekja aftur til 
þess tíma þegar hvítir leikarar máluðu 
andlit sitt svart og skopstældu blökku-
menn.

Skórnir The Ora og The Rue fást bæði 
svartir og húðlitaðir. Á þeim eru augu, 
nef og varir. Katy segist sorgmædd yfir 
að hönnun hennar, blá augu og rauðar 

varir á svörtu leðri, hafi verið borin 
saman við meiðandi ímynd „blackface“. 
Skórnir séu hluti af línu sem hún sýndi 
síðasta sumar, fáist í níu litum og átti að 
daðra við nútímalist og súrrealisma.

„Við ætluðum engan að særa og 
höfum nú tekið skóna úr heildarlínunni 
og verslunum,“ sagði söngkonan í yfir-
lýsingu til fjölmiðla. Þar kom einnig 
fram að hönnunin væri alfarið hennar, 
innblásin af ferðalögum, kímnigáfu 
og einstöku hugmyndaf lugi söng-
konunnar.

Særandi skór Katy Perry

Íþróttavöruverslun

Sundaborg 1 Sími 553 0700

NÆG BÍLASTÆÐI VIÐ VERSLUN Fylgdu okkur á

Opnunartími
11-18

Öll helstu merkin á einum stað

Opnunartími 
Virka daga 11-18

Laugardaga 11-16
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Bílar 
Farartæki

 Hjólhýsi

HOBBY HJÓLHÝSI 2019

STÓRSPARNAÐUR!
Nú er rétti tíminn til að panta 

Hobby hjólhýsi fyrir vorið beint 
frá Evrópu. Við aðstoðum þig. 

Allar fyrirspurnir sendist á: 

kriben@simnet.is 

s. 863 4449

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / 
loggildurmalari@gmail.com

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Spádómar
Spái í spil,tek fólk heim.
Tímapantanir. S. 891 8727. Stella. 
Geymið auglýsinguna

ÖRLAGALÍNAN 908-1800
Spáum í spil og ráðum drauma, 
andleg hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 
-23 öll kvöld.

 Rafvirkjun

RAFVIRKI
Vantar þig rafvirkja strax í smáverk 
Gvendarbás ehf. - S. 853 1199

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

Stór 2ja herb. íbúð í Keflavík til leigu 
með nýjum húsgögnum og ísskáp, 
auk rafmagns,hita og net. Uppl. 
869-6001.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna óskast

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Láttu okkur gera bílinn kláran í vetraraksturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB

68

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

Þórhallur Biering, lögg. fasteignasali
thorhallurb@miklaborg.is sími: 896 8232

3ja herb íbúð á jarðhæð m sérinngangi
84 fm að stærð með geymslu.
Sérmerkt stæði í bílskýli
Hús viðgert og málað sl sumar
Sér verönd / garður
Vel skipulögð íbúð, björt og falleg

Verð :

41,9 millj.

OPIÐ HÚS
mmtudaginn 4.feb. kl. 8:   8:3

Mosarimi 3 
2 eykjavík

Snyrti & nuddstofan Smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, 
litun og plokkun á augabrúnir 

á aðeins 5.500.-
  
  Verið hjartanlega velkomin.

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tilboð

Verð 7.000,-

Munið gjafabréfin okkar.

Jólatilboð

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

 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 starfsmanna-
mála 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 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.:
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