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Vinnumálastofnun     Kringlunni 1, 103 Reykjavík     Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

LAUS STÖRF HJÁ  
VINNUMÁLASTOFNUN
Vegna aukinna verkefna leitar Vinnumálastofnun eftir starfsmönnum til ýmissa starfa.  Viðkomandi starfsmenn þurfa að vera tilbúnir  

að takast á við krefjandi verkefni og vinna á árangursríkan hátt í samstarfi við innri og ytri hagsmunaaðila.  Leitað er eftir einstaklingum 

sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar en einnig þurfa þeir að búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni.  

RÁÐGJAFAR Í REYKJAVÍK  
OG Á SELFOSSI

Ráðgjafar þjónusta atvinnuleitendur og 
atvinnurekendur með það að markmiði að 
vinna gegn atvinnuleysi.  Í starfi sínu þurfa 
ráðgjafar að geta beitt fjölbreyttum aðferð-
um og myndað tengsl við ólíka aðila til að 
vinna að hagsmunum atvinnuleitenda og 
atvinnulífs.

HELSTU VERKEFNI:

	− Almenn ráðgjöf og vinnumiðlun

	−  Ráðgjöf og vinnumiðlun við fólk  
með skerta starfsgetu

	−  Ráðgjöf við náms- og starfsval

	−  Skráningar og upplýsingamiðlun

	−  Kynningar, starfsleitarfundir  
og námskeið

	−  Koma á og viðhalda tengslum  
við fyrirtæki

	−  Koma á og viðhalda tengslum við ólíka 
samstarfs- og hagsmunaaðila

MENNTUN OG HÆFNI:

	−  Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. 
á sviði náms- og starfsráðgjafar, 
félagsráðgjafar, eða önnur menntun  
á félagssviði

	−  Reynsla af ráðgjöf og vinnumiðlun

	−  Samskipta- og skipulagshæfni

	−  Þekking af atvinnulífi svæðisins æskileg

Nánari upplýsingar um starfið á höf-
uðborgarsvæðinu veita Hrafnhildur 
Tómasdóttir, sviðsstjóri, hrafnhildur.
tomasdottir@vmst.is og Guðlaug H. 
Pétursdóttir, forstöðumaður, gudlaug.
petursdottir@vmst.is

Nánari upplýsingar um starfið á Suður-
landi veitir Svava Júlía Jónsdóttir, for-
stöðumaður svava.jonsdottir@vmst.is

Starfanúmer (höfuðborgarsvæðið): 
202004/805

Starfanúmer (Suðurland):  
202004/806

SÉRFRÆÐINGAR Í  
MÁLEFNUM ÚTLENDINGA

Sérfræðingar í málefnum útlendinga veita 
alhliða ráðgjöf og þjónustu við erlenda 
ríkisborgara í atvinnuleit og aðstoða at-
vinnulífið við að skapa störf og gott starfs-
umhverfi fyrir erlenda ríkisborgara.  

HELSTU VERKEFNI:

	− Almenn ráðgjöf og vinnumiðlun við 
erlenda ríkisborgara í atvinnuleit

	−  Ráðgjöf og eftirlit með framkvæmd  
laga á íslenskum vinnumarkaði

	−  Kynningar, starfsleitarfundir  
og námskeið

	−  Koma á og viðhalda tengslum  
við fyrirtæki

	−  Greining á þjónustuhópnum  
og þörfum hans

	−  Stuðla að jákvæðri og sanngjarnri 
umræðu um erlent vinnuafl á  
íslenskum vinnumarkaði

MENNTUN OG HÆFNI:

	−  Háskólapróf sem nýtist í starfi

	−  Menningarlæsi

	−  Verkefnastjórnun með  
fjölþjóðlegum hóp

	−  Góð færni í ensku og önnur 
tungumálakunnátta kostur

	−  Þekking á íslenskum vinnumarkaði

	−  Færni í nýsköpun

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björk 
Håkanson, deildarstjóri útlendingadeildar  
bjork.hakansson@vmst.is 

Starfanúmer: 202004/809

SÉRFRÆÐINGUR UM  
VINNUMARKAÐ

Sérfræðingur í rannsóknum sinnir ytri 
og innri greiningum og þjónustar allar 
starfsstöðvar stofnunarinnar.  Leitað er að 
jákvæðum og öflugum einstaklingi til að 
vinna með núverandi  teymi.

HELSTU VERKEFNI:

	−  Greining og spár um atvinnuhorfur og 
stöðu á íslenskum vinnumarkaði

	−  Greining á færniþörf á vinnumarkaði  
og innan einstakra atvinnugreina

	−  Söfnun tölfræðilegra gagna og 
úrvinnsla þeirra

	−  Vinnumarkaðsrannsóknir bæði 
sjálfstæðar og í samvinnu við aðra aðila

	−  Þjónusta við innri aðila stofnunarinnar 
við greiningar og aðra tölfræðilega 
úrvinnslu

	−  Opinberar kynningar á niðurstöðum 
fyrir hönd stofnunarinnar

MENNTUN OG HÆFNI:

	−  Mastergráða á sviði félagsvísinda s.s. 
hagfræði, stjórnmálafræði, félagsfræði

	−  Góð þekking og reynsla af 
tölfræðilegum greiningum 

	−  Þekking og reynsla af rannsóknum 
og greiningum á málefnum 
vinnumarkaðarins

	−  Góð þekking á EXCEL nauðsynleg

	−  Reynsla af notkun á SQL  
gagnagrunni æskileg 

	−  Þekking og reynsla af notkun R kostur

	−  Reynsla af teymisvinnu

Nánari upplýsingar um starfið veita Karl 
Sigurðsson, vinnumarkaðssérfræðingur: 
karl.sigurdsson@vmst.is og Margrét 
Kr. Gunnarsdóttir, sviðsstjóri: margret.
gunnarsdottir@vmst.is

Starfanúmer: 202004/807

SÉRFRÆÐINGUR Í  
TÖLVUDEILD

Sérfræðingur í tölvudeild þjónustar allar 
starfsstöðvar stofnunarinnar . Leitað er að 
jákvæðum og öflugum einstaklingi til að 
vinna með núverandi teymi. Tölvudeildin 
er staðsett í Reykjavík. 

HELSTU VERKEFNI:

	−  Viðhald, nýsmíði og framþróun 
tölvukerfa stofnunarinnar

	−  Rekstur og umsýsla tölvukerfa  
og gagnagrunna

	−  Samskipti og eftirlit með aðkeyptri 
forritunarvinnu  

	−  Dagleg þjónusta í tölvudeild

MENNTUN OG HÆFNI:

	−  Tölvunarfræði eða önnur  
sambærileg menntun

	−  Góð þekking og innsýn í rekstur  
SQL gagnagrunna

	−  Þekking og reynsla á Navision  
og Office 365

	−  Starfsreynsla á sviði tölvumála 
nauðsynleg

	−  Þekking á rekstri vefþjóna kostur

	−  Reynsla af teymisvinnu

	−  Góð samskiptahæfni krafa

Nánari upplýsingar um starfið veita Rúna 
H. Hilmarsdóttir, deildarstjóri  
runa.hilmarsdottir@vmst.is 
Margrét Kr. Gunnarsdóttir sviðsstjóri 
margret.gunnarsdottir@vmst.is 

Starfanúmer: 202004/808

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí nk.   

Sækja skal um störfn á Starfatorgi: www.starfatorg.is undir starfanúmeri viðkomandi starfs.   
Laun eru samkvæmt stofnanasamningi Vinnumálastofnunar og viðkomandi stéttarfélags.


