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Árni Þór Ármannsson 
Námið var mjög faglegt og
þjónustumiðað. Það gerði
mig sterkari sem starfsmann
auk þess sem það gaf mér
auknar tekjur.

Námið er fyrir starfsfólk
Fríhafnarinnar.

Freyja Sigurjóna Gunnarsdóttir
Ég er loksins komin með prófskjöl
upp á það sem ég hef verið að
vinna við og meira til. Námið
gaf mér sjálfsöryggi til að
takast á við nýtt og
spennandi starf.

Eyrún Guðnadóttir
Það var skemmtileg áskorun að
setjast á skólabekk eftir 25 ár.
Námið jók sjálfstraustið og
ég lærði að takast betur á
við erfiðar aðstæður sem
upp koma í starfinu.

Námið er fyrir starfandi
fangaverði.

Valdimar Elí Kristjánsson
Allt nám styrkir mann á einhvern
hátt, bæði faglega og persónulega.
Að fara í þetta nám var stórt
skref fyrir mig en það
hefur veitt mér meiri
færni og aukið
sjálfstraust.

Jane Skowronski  
Meiri þekking í starfi gefur einfaldlega meiri
starfsánægju og fleiri möguleika á
spennandi verkefnum.
Námið veitti mér aukinn
skilning, þekkingu og
betri innsýn í
starfið mitt.

Dagmar Ásgeirsdóttir og
Erna Dagbjört Stefánsdóttir 

Námið var bæði skemmtilegt, fræðandi
og fjölbreytt og gaf
okkur betri innsýn í
stjórnsýslulögin og
kerfið sem við
vinnum í.

Námið er
fyrir starfsfólk
Innheimtusviðs
Tollstjóra.

www.sfr.isá 

MÍNAR SÍÐURNýttu þér

Á mínar síður SFR
getur þú sótt um styrki, fylgst með umsóknum

og haft yfirsýn yfir þá þjónustu sem þú nýtir þér hjá
félaginu, séð hvort þú hefur nýtt þér þá styrki sem þú

átt rétt á o.s.frv. Allar umsóknir eru rafrænar
og hægt er að senda inn rafræn fylgiskjöl.
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Kynnir er Kristín Erna Leifsdóttir · Halldóra S. Sveinsdóttir formaður Bárunnar, 
stéttarfélags og Ívar Haukur Bergsson námsmaður eru ræðumenn dagsins 
Heimilistónar flytja Kúst og fæjó og fleiri lög · Berglind María Ólafsdóttir frá 

Tónlistarskóla Árnesinga syngur við undirleik Margrétar Stefánsdóttur 
Bifreiðaklúbbur Suðurlands sýnir glæsikerrur sínar · Teymt undir börnum í 

Sleipnishöllinni frá kl. 12.30 til 14:30 · Blöðrur fyrir börnin

SelfoSSi

Kröfuganga við undirleik Lúðrasveitar Selfoss kl. 11:00 frá  
Austurvegi 56 að Hótel Selfossi þar sem skemmtun fer fram.

Félagar úr Sleipni fara fyrir göngunni á hestum

Sterkari saman


