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S T A R F S L Ý S I N G 
Yfirmaður : Bæjarverkstjóri 

Stofnun / deild Þjónustu- og framkvæmdamiðstöð   

1. Stjórnskipun, ábyrgð, markmið og meginviðfangsefni 

Ber ábyrgð á tækjum og vélum framkvæmda- og þjónustumiðstöðvar sem hann vinnur á og sinnir 

daglegu viðhald þeirra í samráði við yfirmann. Sinnir öðrum tilfallandi störfum. Þjónusta við aðrar 

stofnanir bæjarins skv. fyrirmælum yfirmanns. 

2. Helstu verkefni 

2.1. Almennt 

• Vélavinna við snjóruðning og framkvæmdir sem unnið er að hverju sinni. 

• Stjórnar s.d. vegheflum, gröfum, vörubílum og traktorum.  

• Daglegt viðhald tækja, vinnuvéla og bíla í samráði við yfirmann 

• Vinnur almenna verkamannavinnu eftir þörfum og ákvörðun yfirmanns 

• Þrif í starfsstöð og ábyrgð á að umhverfi sé snyrtilegt og vel um gengið. Tækjum, bílum 

og verkfærum skal raða skipulega upp. 

• Tilkynnir til bæjarverkstjóra um bilanir og slit til undirbúnings viðhaldi. 

• Viðheldur og uppfærir uppdrætti, skjöl og gögn vegna verkefna 

• Hefur frumkvæði að því að leysa verkefni á sínu sviði 

• Þjónusta við viðskiptavini hafnarinnar s.s. binda og losa skip við komur og brottfarir, 

afgreiðsla vatns, og rafmagns, sorphirða frá skipum, vigtun o.fl. 

• Viðhald, hreinsun og snyrting hafnarbakka og annarra hafnarmannvirkja. 

• Aðstoð á dráttarbáti. 

 

2.2. Þjónusta 

• Veitir skilvirka og góða þjónustu í samræmi við áherslur sveitarfélagsins 

2.3. Teymisvinna 

• Þáttaka í starfi og teymisvinnu stofnunar sinnar. 

2.4. Samskipti 

• Við íbúa Fjarðabyggðar, en leitast skal eftir að sem best tengsl verði við bæjarbúa. 

• Við starfsmenn Fjarðabyggðar. 

• Við verktaka í Fjarðabyggð. 

• Við byrgja sem þjónusta Fjarðabyggð. 

2.5. Önnur verkefni 

• Leysir af aðra stjórnendur vinnuvéla í orlofi og forföllum 

• Sinnir öðrum tilfallandi verkefnum sem yfirmaður felur viðkomandi og falla undir 

starfssvið. 

3. Hæfni- og samstarfsmarkmið 

3.1 Menntun og reynsla 

• Meirapróf 

• vinnuvélaréttindi 

• Framhaldsskólapróf 
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• Reynsla af stjórnun 

• Almenn tölvukunnátta. 

3.2 Hæfnisþættir 

• Sjálfstæði í vinnubrögðum. 

• Frumkvæði og skipulagshæfni. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum. 
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