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Hönnunarstaðall Hafnarfjarðar

SAMRÆMD ÍMYND
Útlit á kynningar- og auglýsingaefni endurspeglar ímynd Hafnarfjarðarbæjar.
Samræmt útlit gagna Hafnarfjarðar skapar bæjarfélaginu áreiðanlega ímynd.
Til að samræmi haldist er mikilvægt að ákveðnum reglum sé fylgt af fagmennsku.
Í þessu riti má finna þær reglur sem eiga við uppsetningu á kynningar- og
auglýsingaefni frá Hafnarfirði.
Hönnunarstaðli fyrir samræmda ímynd Hafnarfjarðar er skipt upp í þrjá kafla:
Merki Hafnarfjarðar bls. 3 - 12
Leiðbeiningar um notkun á merki Hafnarfjarðar; Litir, leturtegundir og fl.
Bréfagögn bls 13 - 20
Útlit bréfagagna Hafnarfjarðar; Bréfsefni, umslög, nafnspjöld o.þ.h.
Auglýsingar 21 - 29
Allt kynningar- og auglýsingarefni Hafnarfjarðar ber sömu útlitseinkenni.
Þessi kafli sýnir leiðbeinandi dæmi um uppsetningu á mismunandi
kynningar- og auglýsingaefni.
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VITINN - MERKI HAFNARFJARÐAR
Hannað af Friðþjófi Sigurðssyni

MERKI HAFNARFJARÐARBÆJAR

100% Pantone 293

100% CMYK
CYAN = 100
MAGENTA = 56
YELLOW = 0
BLACK = 0

100% svartur
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VITINN - MERKI HAFNARFJARÐAR
Hannað af Friðþjófi Sigurðssyni

SKJALDAMERKI HAFNARFJARÐARBÆJAR

100% Pantone 293

100% CMYK
CYAN = 100
MAGENTA = 56
YELLOW = 0
BLACK = 0

100% svartur
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MERKI – LEYFILEGIR LITIR Á MERKI HAFNARFJARÐAR

SÉRLITAPRENTUN:
100% Pantone 293

OFFSET-PRENTUN:
CMYK 100-56-0-0

DAGBLAÐAPRENTUN
CMYK 98-68-2-0

SKJÁGILDI
RGB 41-84-154

100% svartur
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Ath. Óheimilt er að nota annað letur
en Frutiger Black í merki Hafnarfjarðar
MERKI – OG LEYFILEGT LETUR

LETURTEGUND TIL NOTKUNAR MEÐ TÁKNI
Frutiger Black

LETURTEGUND TIL NOTKUNAR MEÐ TÁKNI
Frutiger Black
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Ath. Óheimilt er að nota aðrar útgáfur af
merki Hafnarfjarðar en sýndar eru í þessum staðli

MERKI – MISMUNANDI PRENTUN Á MERKI

Prentun í fjórlit CMYK

Prentað með 2 sérlitum:
P 293
P Black

Prentun svart/hvítu

Prentun sérlit:
P 293
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Ath. Óheimilt er að nota aðrar útgáfur af
merki Hafnarfjarðar en sýndar eru í þessum staðli

MERKI – MISMUNANDI PRENTUN Á MERKI

Prentað negatíft á fjórlitagurnni
í CMYK

Prentað negatíft á sérlitagrunni
P 293

Prentað negatíft á
svörtum grunni

8

Hönnunarstaðall Hafnarfjarðar
Ath. Óheimilt er að nota aðrar útgáfur af
merki Hafnarfjarðar en sýndar eru í þessum staðli

MERKI – MISMUNANDI PRENTUN Á MERKI

Prentun í fjórlit CMYK

Prentun í svart/hvítu

Prentað í sérlit
P 293

Prentað negatíft á svörtum grunni

Prentað negatíft á sérlitagrunni
P 293
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Hönnunarstaðall Hafnarfjarðar
Ath. Óheimilt er að nota aðrar útgáfur af
merki Hafnarfjarðar en sýndar eru í þessum staðli

MERKI – MISMUNANDI PRENTUN Á MERKI

Prentun í fjórlit
CMYK
Prentað með 2 sérlitum:
P 293
P Black

Prentun í svart/hvítu

Prentað í sérlit
P 293

Prentað negatíft á svörtum grunni

Prentað negatíft á sérlitagrunni
P 293
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MERKI – MERKI HAFNARFJARÐAR MEÐ UNDIRHEITUM

Merki Hafnarfjarða notað með öðrum heitum
Frutiger italic 10 pt / blár

BÆJARSTJÓRI

FASTEIGNAFÉLAG

SKÓLASKRIFSTOFA

UMHVERFIS- OG TÆKNISVIÐ

MENNINGAR- OG FERÐAMÁLAFULLTRÚI
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MERKI – LETURTEGUNDIR

FRUTIGER BLACK
raessis nibh euipism olutpat, secte tat lamconsecte mod tat, vel eliquis nit nulput
nullam, sim velismod erit aute ex ea conullaorem zzriuscidunt aliquatum ilit praesent
vercipis nos num ad dolore consequam augiam dolore te faccummy nis doluptat.
FRUTIGER BOLD
raessis nibh euipism olutpat, secte tat lamconsecte mod tat, vel eliquis nit nulput nullam, sim
velismod erit aute ex ea conullaorem zzriuscidunt aliquatum
FRUTIGER ROMAN
raessis nibh euipism olutpat, secte tat lamconsecte mod tat, vel eliquis nit nulput nullam, sim
velismod erit aute ex ea conullaorem zzriuscidunt aliquatum ilit praesent vercipis nos num ad
dolore consequam augiam dolore te faccummy nis doluptat. na conseni amcorer ostrud min vel
dip eummy nos ercilla consequat, sed deliqui tat niam, velisim zzril ut nosto ex ex eum iureet,
sequam nim in
FRUTIGER ITALIC
raessis nibh euipism olutpat, secte tat lamconsecte mod tat, vel eliquis nit nulput nullam, sim
velismod erit aute ex ea conullaorem zzriuscidunt aliquatum ilit praesent vercipis nos num ad
dolore consequam augiam dolore te faccummy nis doluptat. na conseni amcorer ostrud min vel
dip eummy nos ercilla consequat, sed deliqui tat niam, velisim zzril ut nosto ex ex eum iureet,
sequam nim in
FRUTIGER LIGHT
raessis nibh euipism olutpat, secte tat lamconsecte mod tat, vel eliquis nit nulput nullam, sim velismod erit
aute ex ea conullaorem zzriuscidunt aliquatum ilit praesent vercipis nos num ad dolore consequam augiam
dolore te faccummy nis doluptat. na conseni amcorer ostrud min vel dip eummy nos ercilla consequat, sed
deliqui tat niam, velisim zzril ut nosto ex ex eum iureet, sequam nim in
FRUTIGER LIGHT ITALIC
raessis nibh euipism olutpat, secte tat lamconsecte mod tat, vel eliquis nit nulput nullam, sim velismod
erit aute ex ea conullaorem zzriuscidunt aliquatum ilit praesent vercipis nos num ad dolore consequam
augiam dolore te faccummy nis doluptat.
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BRÉFAGÖGN – SKRAUT

Ljóðið Þú hýri Hafnarfjörður er notað til skrauts á ýmislegt efni frá Hafnarfjarðarbæ,
t.d. bréfsefni, greiðsluseðla og ýmis konar kynningarefni.
Ljóðið er eftir Guðlaugu Pétursdóttur, eiginkonu Friðriks Bjarnasonar en hann
samdi lagið við ljóðið. Hjónin færðu Karlakórnum Þröstum lag og ljóð að gjöf á
25 ára afmæli kórsins 1937.

Þú hýri Hafnarfjörðursem horfir móti sól,
þó hraun þin séu hrjóstrug er hvergi betra skjól,
þinn fagri fjallahringur með fönn á efstu brún
og hamraborgir háar, á holti gróin tún.
Sér leikur létti blærinn við lága klettaströnd,
þar bærist fley á báru og blika seglin þönd.
Er dvína dagsins glæður og daprast geislatjöld,
þín gætir gamli Fjörður hin góðu máttavöld.
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BRÉFAGÖGN – BRÉFSEFNI FRÁ BÆJARSTJÓRI

Frutiger italic 10 pt - blár

10 mm

15 mm

BÆJARSTJÓRI
Strandgata 6 | 220 Hafnarfjördur | Sími 585 5500 | Bréfasími 585 5509 | www.hafnarfjordur.is
ludvig.geirsson@hafnarfjordur.is

Frutiger light italic 8 pt - blár

Frutiger light italic 8 pt /
10 pt fæti - blár
16 mm

Þú hýri Hafnarfjörður sem horfir móti sól,
þó hraun þín séu hrjóstrug er hvergi betra skjól,
þinn fagri fjallahringur með fönn á efstu brún
og hamraborgir háar, á holti gróir tún.
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BRÉFAGÖGN – BRÉFSEFNI STAÐLAÐ A4
Frutiger light italic
8 pt - blár

10 mm

15 mm

Strandgata 6 | 220 Hafnarfjördur | Sími 585 5500 | Bréfasími 585 5509 | www.hafnarfjordur.is

Frutiger light italic 8 pt /
10 pt fæti - blár
16 mm

Þú hýri Hafnarfjörður sem horﬁr móti sól,
þó hraun þin séu hrjóstrug er hvergi betra skjól,
þinn fagri fjallahringur með fönn á efstu brún
og hamraborgir háar, á holti gróir tún.
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BRÉFAGÖGN – BRÉFSEFNI MEÐ TEXTA

BÆJARSTJÓRI
Strandgata 6 | 220 Hafnarfjördur | Sími 585 5500 | Bréfasími 585 5509 | www.hafnarfjordur.is
ludvig.geirsson@hafnarfjordur.is

Hafnarfjörður 12. janúar 2005
Ágæti viðtakandi
Elenit ex eum iure facidunt vulputpat incinibh er ipsusto commy nonsequipis
num dolore magnim zzrilit dolobore faciliqui ent num nibh elestrud endit,
sumsandigna faccum nulla ad et, cor in hendio do con hendrem zzriure dionse
dolutat wis et diat, commod modipsustrud enibh erci blaorer adit, quatissectem iure eugait nim volorpe rostisc ipsumsan henim iuscipi ssequis dunt
wis adit vullum zzriliquat.
Esto od magna facilla consecte doloreet ulput ad essisi.
Sed delestio core magna facilit, quis am, corer illutatie magna faccums andiam iriurercil dolore dolortio odolessi.
Eliquatum dit adit eugait lumsandipis nonulla faccum et nim nim zzrilit aliquatio doloree tumsan ulla feugait, consequat.
Henis nonullum quamet illaor irit, cor ad dunt niam quat nissed tat enis nim
zzrilla facilit amet, consequam zzrilit adignit volor atuerostrud del ut prate et
exeraesed minis amconullum aute dolor ilit eraestie diam at, veleseq uismod
ea commy nis nis ea faccum zzrit augait ulput velis am, sendign iscilis at,
consenit adigna feum do exeros acip esequatetum in velismod tie tie dio odiat
etum quam nim quat vel utatin vero do conulla conullutpat pratum velenisl eu
facip enit iriustrud tatin vel ullaorem exercidunt aliquat atem zzrit praesendreet vulla feugue consecte te dolobor alit prat lor si.
Með kveðju,
Lúðvík Geirsson
bæjarstjóri.

Þú hýri Hafnarfjörður sem horfir móti sól,
þó hraun þin séu hrjóstrug er hvergi betra skjól,
þinn fagri fjallahringur með fönn á efstu brún
og hamraborgir háar, á holti gróir tún.
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BRÉFAGÖGN – MINNISBLAÐ
Frutiger italic 20 pt - blár

10 mm

15 mm

MINNISBLAÐ

Frutiger light italic 8 pt blár
15 mm

TRÚNAÐARMÁL
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BRÉFAGÖGN – NAFNSPJÖLD
STÆRÐ: 85 mm breidd x 55 mm hæð

4 mm

4 mm

LÚÐVÍK GEIRSSON
BÆJARSTJÓRI

Strandgata 6 | 220 Hafnarfjördur
Sími 585 5500 | Bréfasími 585 5509
www.hafnarfjordur.is

Frutiger italic 10 pt - blár
Frutiger italic 8 pt - blár

Frutiger italic 8 pt - svart
9,6 pt fæti

ludvig.geirsson@hafnarfjordur.is

21 mm

30 mm

STEINUNN ÞORSTEINSDÓTTIR

Frutiger italic 10 pt - blár

UPPLÝSINGA- OG KYNNINGARFULLTRÚI

Frutiger italic 7 pt - blár

Beinn sími 585 5631 | Bréfasími 585 5509
GSM 664 5521
steinunn@hafnarfjordur.is

Frutiger italic 8 pt - svart

UPPLÝSINGA- OG KYNNINGARMÁL

Frutiger italic 8 pt - blár

Strandgata 6 | 220 Hafnarfjördur
Sími 585 5500 | Bréfasími 585 5509
www.hafnarfjordur.is

18

Hönnunarstaðall Hafnarfjarðar

BRÉFAGÖGN – UMSLÖG
STÆRÐ m65: 223 mm breidd x 112 mm hæð

SKÓLASKRIFSTOFA

Frutiger italic
10 pt - blár

Strandgata 6 | 220 Hafnarfjördur | Sími 585 5500 | Bréfasími 585 5509 | www.hafnarfjordur.is

Strandgata 6 | 220 Hafnarfjördur | Sími 585 5500 | Bréfasími 585 5509 | www.hafnarfjordur.is

12 mm

14,5 mm

7,5 mm

14 mm
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Frutiger italic 8 pt
blár

Hönnunarstaðall Hafnarfjarðar

BRÉFAGÖGN – GREIÐSLUSEÐLAR
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AUGLÝSINGAR – DÆMI UM LEYFILEGA NOTKUN Á MERKI HAFNARFJARÐAR Á KYNNINGAREFNI

…sem brosir móti sól…

…þar bærast fley á báru…

…við lága klettaströnd…

Í auglýsinga- og kynningarefni skal gera ráð fyrir heilum litaffleti– svörtum,
hvítum eða Hafnarfjarðarbláum – fyrir merki Hafnarfjarðar
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AUGLÝSINGAR – EFTIRFARANDI NOTKUN Á MERKI HAFNARFJARÐAR ER EKKI LEYFILEG

Óheimilt er að nota annað letur en Frutiger Black með merki Hafnarfjarðar

Á heilum litaﬂeti öðrum en bláum, hvítum eða svörtum

Óheimilt er að staðsetja merki Hafnarfjarðar ofan á mynd

Óheimilt er að nota merki Hafnarfjarðar
öðruvísi en í 100% lit
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AUGLÝSINGAR – RAÐAUGLÝSINGAR

Raðauglýsingar í lit
170 X 180 mm

Meginmálstexti vinstrijafnaður
við innri brún bláa kassans
Rammi 1 pt, 15% svartur
Fyrirsögn
Frutiger bold 16 pt - blá c = 100, m = 56, y =0, k = o

Innritun í grunnskóla
Innritun nemenda í fyrsta bekk (börn fædd 1999) fer fram í grunnskólum Hafnarfjarðar
15.-18. mars nk. kl. 9:00 – 16:00.
Sömu daga fer fram innritun nemenda sem ﬂytjast á milli skólahverfa og þeirra sem
ﬂytja í Hafnarfjörð fyrir næsta skólaár. Innritunin fer fram í grunnskólunum og eiga
nemendur rétt á skólavist í sínu skólahverﬁ. Eins og undanfarin ár geta foreldrar sótt um
að senda barnið sitt í aðra grunnskóla og er ávallt reynt að koma á móts við þær óskir.
Öldutúnsskóli s. 555 1546
oldutunsskoli@oldutunsskoli.is

Undirfyrirsögn
Frutiger bold 9,5 pt / 12 pt fæti
svart
Meginmál
Frutiger roman 9,5 pt / 12 pt fæti
svart

Hraunvallaskóli
Innritun fer fram á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar
í síma 585 5800 eða skolaskr@hafnarfjordur.is
Nemendur í 1.-4. bekk í skólahverﬁ Hraunvallaskóla hefja nám þar næsta haust en eldri nemendur eiga skólasókn í Áslandsskóla.

Meginmál
Frutiger light italic 9,5 pt / 12 pt fæti
svart

Sérstök athygli er vakin á því að umsóknarfrestur um heimild til að stunda nám í
einkaskólum eða grunnskólum annarra sveitarfélaga á næsta skólaári er til 10. apríl og
skulu umsóknir berast Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Strandgötu 31 á eyðublöðum sem
fást þar eða í þjónustuveri Hafnarfjarðar, Strandgötu 6.
Einnig er hægt að sækja um rafrænt á www. hafnarfjordur.is
Sérhver umsókn gildir fyrir eitt skólaár í senn.

VELKOMIN TIL HAFNARFJARÐAR!

Grunnur 15% svart

Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar um Hafnarfjörð og margvíslega starfsemi á vegum sveitarfélagsins
hjá þjónustuveri bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni www.hafnarfjordur.is

[ Auglýsingin er ekki í raunstærð ]
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Frutiger roman 6,5 pt / 10 pt fæti
svart
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AUGLÝSINGAR – RAÐAUGLÝSINGAR

Raðauglýsingar í svart hvítu 170 X 180 mm

Meginmálstexti vinstrijafnaður
við innri brún svarta kassans

Rammi 1 pt, svartur
Fyrirsögn
Frutiger bold 16 pt - svart

Innritun í grunnskóla
Innritun nemenda í fyrsta bekk (börn fædd 1999) fer fram í grunnskólum Hafnarfjarðar
15.-18. mars nk. kl. 9:00 – 16:00.
Sömu daga fer fram innritun nemenda sem flytjast á milli skólahverfa og þeirra sem
flytja í Hafnarfjörð fyrir næsta skólaár. Innritunin fer fram í grunnskólunum og eiga
nemendur rétt á skólavist í sínu skólahverfi. Eins og undanfarin ár geta foreldrar sótt um
að senda barnið sitt í aðra grunnskóla og er ávallt reynt að koma á móts við þær óskir.
Öldutúnsskóli s. 555 1546
oldutunsskoli@oldutunsskoli.is

Undirfyrirsögn
Frutiger bold 9,5 pt / 12 pt fæti
svart
Meginmál
Frutiger roman 9,5 pt / 12 pt fæti
svart

Hraunvallaskóli
Innritun fer fram á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar
í síma 585 5800 eða skolaskr@hafnarfjordur.is
Nemendur í 1.-4. bekk í skólahverfi Hraunvallaskóla hefja nám þar næsta haust en eldri nemendur eiga skólasókn í Áslandsskóla.

Meginmál
Frutiger light italic 9,5 pt / 12 pt fæti
svart

Sérstök athygli er vakin á því að umsóknarfrestur um heimild til að stunda nám í einkaskólum eða grunnskólum annarra sveitarfélaga á næsta skólaári er til 10. apríl og skulu
umsóknir berast Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Strandgötu 31 á eyðublöðum sem fást
þar eða í þjónustuveri Hafnarfjarðar, Strandgötu 6.
Einnig er hægt að sækja um rafrænt á www. hafnarfjordur.is
Sérhver umsókn gildir fyrir eitt skólaár í senn.

VELKOMIN TIL HAFNARFJARÐAR!

Grunnur 15% svart

Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar um Hafnarfjörð og margvíslega starfsemi á vegum sveitarfélagsins
hjá þjónustuveri bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni www.hafnarfjordur.is

[ Auglýsingin er ekki í raunstærð ]
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Frutiger roman 6,5 pt / 10 pt fæti
svart
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AUGLÝSINGAR – RAÐAUGLÝSINGAR

Útboðsauglýsingar
ávallt í svart hvítu
1 dáldur 85mm X 150 mm
Hæð breytileg
7 mm
Meginmálstexti vinstrijafnaður
við innri brún svarta kassans

ÚTBOÐ
Strandgata 6 | 220 Hafnarfjördur | Sími 585 5500
Bréfasími 585 5509 | www.hafnarfjordur.is

FLENSBORGARSKÓLI
JARÐVINNA
Fasteignafélag Hafnarfjarðar og Fasteignir
ríkissjóðs óska eftir tilboðum í jarðvinnu vegna
viðbyggingar við Flensborgarskóla í Hafnarfirði.
Útboðsgögn verða seld hjá Þjónustuveri Hafnarfjarðar,
Strandgötu 6, Hafnarfirði, frá og með þriðjudeginum
8. mars. Verð kr. 5.000,Einnig má nálgast útboðsgögn án endurgjalds á vef
VSB Verkfræðistofu www.vsb.is.

Útboðshaus
Fast form

Heimilisfang
Frutiger light italic 6,5 pt /8 pt fæti
svart
Fyrirsögn I
Frutiger bold 17,5 pt svart
Fyrirsögn II
Frutiger bold 17,5 pt svart
Meginmál
Frutiger bold 9 pt / 11 pt fæti
svart

Meginmál
Frutiger light 9 pt
/ 11 pt fæti
svart

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Fasteignafélags
Hafnarfjarðar að Strandgötu 11, 3.hæð,
þriðjudaginn 22. mars 2005, kl 11:00.
Meginmál bold
Frutiger bold
9 pt

Verklok eru 14. maí 2005.
Helstu magntölur eru:
Uppgröftur
10. 600 m3
Losun á klöpp
450 m3
Fyllingar
1. 500 m3
Byggingargirðing
225 m

[ Auglýsingin er í raunstærð ]
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Rammi 0,5 pt, svartur
12 pt rúnuð horn
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Meginmálstexti vinstrijafnaður
við innri brún svarta kassans
Rammi 1 pt, 15% svartur

ATVINNUAUGLÝSINGAR

Sumarstörf

Fyrirsögn
Frutiger bold 20 pt - svart

ÍTH óskar eftir að ráða starfsfólk í eftirtalin störf:

Prentað í svart hvitu
Breidd 1 dálkur = 85 mm
Hæð breytileg

Flokksstjóra í Vinnuskóla Hafnarfjarðar
Leiðbeinendur á
íþrótta- og leikjanámskeið
Leiðbeinendur í skólagarða
Starfsfólk á gæsluvelli

Undirfyrirsögn
Frutiger bold 9,5 pt / 12 pt fæti
svart

Umsækjendur um þessi störf þurfa að vera
21 árs á árinu (fæddir 1984) hið yngsta.
Umsóknareyðublöð liggja á skrifstofu
Vinnuskóla Hafnarfjarðar, Lækjargötu 2
(Suðurgötumegin), á hafnarfjordur.is., á
skrifstofu ÍTH og hjá Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar.

Meginmál
Frutiger roman 9,5 pt / 12 pt fæti
svart

Tekið verður á móti umsóknum alla virka
daga frá 14. mars–1. apríl, kl.12:00–16:00.
Nánari upplýsingar eru veittar
í síma 565-1899.
Umsóknir um sumarstörf fyrir aldurshópinn
17–20 ára eru afgreiddar hjá Vinnumiðlun
unga fólksins í Gamla bókasafninu. Nánari
upplýsingar í síma 565 - 5100 og 664-5765.
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á
netfangið: johanna.f@hafnarfjordur.is.

Sumarstörf
Garðyrkjustjórinn í Hafnarﬁrði óskar
eftir að ráða starfsfólk til sumarstarfa í
garðyrkju.
Lágmarksaldur umsækjenda er 17 ár
(fæddir 1988).
Eftirfarandi störf eru í boði:
í fegrunarﬂokki (blómaﬂokki)
sláttuﬂokki
viðhaldsﬂokki
Tekið verður á móti umsóknum hjá Vinnumiðlun unga fólksins í Gamla bókasafninu
að Mjósundi 10.
Nánari upplýsingar í síma 565-5100.
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á
netfangið: johanna.f@hafnarfjordur.is.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um auglýst störf.
VELKOMIN TIL HAFNARFJARÐAR!
Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar
um Hafnarfjörð og margvíslega starfsemi
á vegum sveitarfélagsins hjá þjónustuveri
bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni
www.hafnarfjordur.is

[ Auglýsingin er ekki í raunstærð ]
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Frutiger light italic 7,5 pt / 9 pt fæti
svart
Grunnur 15% svart

Frutiger roman 6,5 pt / 10 pt fæti
svart

Hönnunarstaðall Hafnarfjarðar

Meginmálstexti vinstrijafnaður
við innri brún bláa kassans
Rammi 1 pt, 15% svartur

ATVINNUAUGLÝSINGAR

Sumarstörf
ÍTH óskar eftir að ráða starfsfólk í eftirtalin störf:

Prentað í lit
Breidd 1 dálkur = 85 mm
Hæð breytileg

Flokksstjóra í Vinnuskóla Hafnarfjarðar
Leiðbeinendur á
íþrótta- og leikjanámskeið
Leiðbeinendur í skólagarða
Starfsfólk á gæsluvelli

Fyrirsögn blá
c = 100, m = 56
Frutiger bold 20 pt - svart
Undirfyrirsögn
Frutiger bold 9,5 pt / 12 pt fæti
svart

Umsækjendur um þessi störf þurfa að vera
21 árs á árinu (fæddir 1984) hið yngsta.
Umsóknareyðublöð liggja á skrifstofu
Vinnuskóla Hafnarfjarðar, Lækjargötu 2
(Suðurgötumegin), á hafnarfjordur.is., á
skrifstofu ÍTH og hjá Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar.

Meginmál
Frutiger roman 9,5 pt / 12 pt fæti
svart

Tekið verður á móti umsóknum alla virka
daga frá 14. mars–1. apríl, kl.12:00–16:00.
Nánari upplýsingar eru veittar
í síma 565-1899.
Umsóknir um sumarstörf fyrir aldurshópinn
17–20 ára eru afgreiddar hjá Vinnumiðlun
unga fólksins í Gamla bókasafninu. Nánari
upplýsingar í síma 565 - 5100 og 664-5765.
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á
netfangið: johanna.f@hafnarfjordur.is.

Fast form

Sumarstörf
Garðyrkjustjórinn í Hafnarﬁrði óskar
eftir að ráða starfsfólk til sumarstarfa í
garðyrkju.
Lágmarksaldur umsækjenda er 17 ár
(fæddir 1988).
Eftirfarandi störf eru í boði:
í fegrunarﬂokki (blómaﬂokki)
sláttuﬂokki
viðhaldsﬂokki
Tekið verður á móti umsóknum hjá Vinnumiðlun unga fólksins í Gamla bókasafninu
að Mjósundi 10.
Nánari upplýsingar í síma 565-5100.
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á
netfangið: johanna.f@hafnarfjordur.is.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um auglýst störf.
VELKOMIN TIL HAFNARFJARÐAR!
Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar
um Hafnarfjörð og margvíslega starfsemi
á vegum sveitarfélagsins hjá þjónustuveri
bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni
www.hafnarfjordur.is

Fast form

[ Auglýsingin er ekki í raunstærð ]
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Frutiger light italic 7,5 pt / 9 pt fæti
svart
Grunnur 15% svart

Frutiger roman 6,5 pt / 10 pt fæti
svart

Hönnunarstaðall Hafnarfjarðar

AUGLÝSINGAR

Prentað í fjórlit
Hæð breytileg

Dæmi um myndnotkun í föstu formi
auglýsinga
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