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Erlendir starfsmenn hjá Högum hf. 

• Erlendir starfsmenn hafa lengi verið hluti af 
starfsmannahópi fyrirtækja Haga

• Þeir koma frá 40 löndum

• Í dag er fjöldi þeirra hjá fyrirtækjum Haga um 200
sem er 9% af heild

• Hingað til hefur meirihlutinn starfað í vöruhúsum og 
framleiðslueiningum fyrirtækisins
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Samsetning erlends vinnuafls
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Aðföng
Þurrvöruhús og dreifing

Starfsmannafjöldi 100

Erlent vinnuafl um 20%

Koma frá 4 þjóðlöndum, flestir frá Portúgal

Tengslanet eldri starfsmanna mikilvægt

Erlendir starfsmenn lengi verið hluti af
vinnuaflinu

Njóta sömu réttinda og aðrir starfsmenn

Vinna eins mikið og þeir kæra sig um

Margir hverjir með bestu starfsmönnum
fyrirtækisins

Samstarf hafið við Alþjóðahús



Bananar

Ávaxta- og grænmetisvöruhús

Stafsmannafjöldi 100

23% erlendir starfsmenn

80% frá Víetnam

Tengslanet eldri starfsmanna
mikilvægt

“Íslenskir” útlendingar

Vilja vinna mikið

Verðmætir starfsmenn



Ferskar kjötvörur

Kjötvinnsla og dreifing

Starfsmannafjöldi 70

33% erlendir starfsmenn

Yfir 80 % koma frá Póllandi

Hefð fyrir erlendu starfsfólki

Mikilvægir á álagspunktum

Menntaðir kjötiðnaðarmenn

Áreiðanlegt fólk



Hýsing

Vöruhús fyrir sérvörur og dreifingu

Starfsmannafjöldi 60

58 % vinnuafls erlent

Ekki störf sem Íslendingar vilja vinna

Meiri stöðugleiki í vinnuafli

Markviss íslenskukennsla

Hörkuduglegt fólk



Bónus 

Lágvöruverðsverslanir

25 verslanir um allt land

Eitt vinsælasta fyrirtæki landsins

Starfsmannafjöldi 800

Erlendir starfsmenn 40

Komnir í framlínuna

Mannfrekur atvinnurekstur

Aukin stöðugleiki í launakostnaði
sem er stærsti kostnaðarliðurinn

Frábært starfsfólk, komið til að vinna

Íslenskukennsla í undirbúningi



Ráðning erlendra starfsmanna

• Hingað til hafa fyrirtæki Haga almennt ekki flutt
inn erlent vinnuafl 

• Margir erlendir starfsmenn nú þegar búsettir á
Íslandi

• Njóta sömu kjara og réttinda og aðrir starfsmenn

• Hafa góða möguleika á stöðuhækkunum 

• Hörkuduglegt og verðmætt vinnuafl

• Ýtir undir stöðugleika 



Ástand vinnumarkaðarins
• “Ekkert” atvinnuleysi á Íslandi

• Mikil starfsmannavelta

• Lítil viðbrögð Íslendinga við 
atvinnuauglýsingum

• Auglýsingar birtar á erlendum tungumálum

• Auknir valmöguleikar 

• Eldri borgarar æskilegir inn í vinnuafl 

• Starfsmannavelta minnkar, stöðuleiki í
rekstri eykst => Bein áhrif á verðlag

• Vöxtur Haga mögulegur m.a.vegna
þátttöku erlends vinnuafls




