STARFAPRÓFÍLL
STARFSMAÐUR VIÐ SKJALAUMSJÓN

Nafn starfaprófíls:
Starfsmaður við skjalaumsjón 13-17-02-009.
Hæfniþrep:
Hæfniþættir sem birtir eru í þessum starfaprófíl eru almennt á þrepi 2 miðað við
hæfniramma um íslenska menntun.
Greining og samstarf:
Greiningin var unnin af Framvegis í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.
Stýrihópur:
Sjóvá, Þjóðskjalasafn, Reykjavíkurborg, Samgöngustofa.
Útgefandi:
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.
2. útgáfa, 2017, byggð á 2. útgáfu hæfnigrunns Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.
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Bls. 1

Starfsmaður við skjalaumsjón
Kjarni starfsins
Starfsmaður við skjalaumsjón stýrir skjölum í ákveðinn farveg samkvæmt lögum og kerfum sem eru í
notkun innan fyrirtækis/stofnunar. Starfsmaður vinnur undir leiðsögn ábyrgðaraðila skjalasafns
fyrirtækis/stofnunar og/eða eftir fyrir fram ákveðnum verkferlum og reglum. Meginviðfangsefni
starfsins felast í móttöku, skönnun, skráningu, skipulagi og frágangi gagna/skjala samkvæmt lögum og
reglugerðum um skjalavörslu og aðgengi. Sömuleiðis sinnir starfsmaður við skjalavörslu þjónustu við
bæði ytri og innri viðskiptavini. Starfsmaður þarf að virða trúnað og viðhafa öguð vinnubrögð. Í starfinu
reynir á skipulagshæfni og meðhöndlun rafrænna gagna þar sem mikill hluti starfsins fer fram í tölvum.
Starfsmaðurinn starfar á fjölbreyttum vettvangi, hjá opinberum aðilum, líkt og sveitarfélögum og ríkinu
sem og hjá einkafyrirtækjum. Starfsmaður við skjalaumsjón þarf að hafa þekkingu á reglum
Þjóðskjalasafns um frágang og varðveislu gagna ásamt helstu lögum og reglugerðum sem tengjast
skjalavörslu.

Viðfangsefni starfsins
Viðfangsefni
-

Bls. 2

Tekur á móti skjölum bæði með rafrænum hætti og á pappír þegar skjöl koma inn í
fyrirtæki/stofnun.
Skannar skjöl.
Skannar inn skjöl í skjalakerfi stofnunar/fyrirtækis.
Skilgreinir/tilkynnir ábyrgðaraðila skjala.
Tryggir aðgengileika gagna fyrirtækis/stofnunar.
Veitir afmarkaða ráðgjöf.
Gengur frá virkum og óvirkum gögnum.
Leitar og safnar saman gögnum fyrir innri og ytri viðskiptavini.
Útbýr geymsluskrár fyrir langtímavarðveislu gagna.
Pakkar og grisjar skjöl samkvæmt grisjunarheimild.
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Yfirlit hæfniþátta
Hæfniþáttur
Aðlögunarhæfni
Ábyrg nýting
Árangursrík samskipti
Jafnréttisvitund
Mat og lausnir
Samvinna
Skipulag og áætlanir
Starfsþróun og færniefling
Söfnun og úrvinnsla upplýsinga
Vinnusiðferði og gildi
Öryggisvitund
Að vinna að lausnum
Að vinna undir álagi
Gæðavitund
Löggjöf, stefna, ferlar og staðlar
Natni og nákvæmni
Notkun upplýsingatækni
Ritunarfærni
Skilningur á starfseminni
Viðskiptavinurinn í brennidepli
Stjórnun upplýsinga
Tímastjórnun og forgangsröðun
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Þrep
2
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Hæfnikröfur starfsins
Aðlögunarhæfni
Lagar sig að aðstæðum eftir þörfum til að ná árangri í síbreytilegum aðstæðum og í vinnu með
mismunandi einstaklingum og hópum.
Þrep 2
Lagar sig að aðstæðum
-

Breytir eigin hegðun eða nálgun svo hún falli að aðstæðum.
Beitir reglum og verkferlum á sveigjanlegan hátt en innan þeirra marka sem gildi starfsins
(fyrirtækisins) kveða á um.
Aðlagar eigin hegðun til að ná sem bestum árangri í breytilegum aðstæðum.

Ábyrg nýting
Nýtir verðmæti* á hagkvæman og skynsamlegan hátt til að ná markmiðum.
*Með verðmætum er bæði átt við áþreifanleg og huglæg verðmæti t.d.: fólk, vörur, birgðir, peninga,
þekkingu, o.s.frv.
Þrep 2
Fylgist með notkun verðmæta
-

Þekkir þarfir fyrir verðmæti vegna, þjónustu eða verkefna sem eru í gangi.
Greinir frá óskum um aðgang að verðmætum, gefur upplýsingar um notkun þeirra og gerir
viðvart um það sem upp á vantar.
Setur sér markmið og forgangsraðar m.t.t. vinnu sinnar og notkunar verðmæta.
Fylgist með og tryggir hagkvæma og viðeigandi notkun verðmæta.

Árangursrík samskipti
Hlustar á aðra, tjáir sig skýrt og stuðlar að opnum samskiptum.
(Einstaklingar með heyrnarskerðingu geta notað táknmál).
Þrep 3
Aðlagar tjáskipti
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Aðlagar tjáskipti sín að ólíkum viðmælendum (t.d. varðandi innihald og málfar).
Fylgist með merkjum (t.d. líkamstjáningu, svipbrigðum og raddblæ) frá ólíkum viðmælendum
til að meta hvenær og hvernig megi breyta tjáskiptum svo að skilaboðin skiljist.
Tjáir sig á jafn áhrifaríkan hátt við ólíka viðmælendur og við ólíkar aðstæður (t.d. við
yfirmenn, samstarfsmenn eða viðskiptavini).
Setur sig í spor annarra og leggur sig fram við að skilja stöðu þeirra; ástæður, tilfinningar og
áhyggjuefni.
Tjáir sig á árangursríkan hátt við erfiðar aðstæður.
Heldur ró sinni í samskiptum við erfiða einstaklinga.
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Jafnréttisvitund
Nýtir eigin gildi og þekkingu til að vinna á árangursríkan hátt með ólíkum einstaklingum með
fjölbreyttan bakgrunn* við margskonar aðstæður.
*T.d. aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð,
tungumál, ætterni eða þjóðerni.
Þrep 2
Lagar eigin framkomu á vinnustað að viðurkenndum viðhorfum um jafnrétti og fjölbreytileika
-

Ræðir um fjölbreytni mannlífs á opinn og gagnsæjan hátt.
Leitar leiða til að kynnast ólíkum bakgrunni einstaklinga, menningu þeirra og skoðunum.
Viðurkennir og ber virðingu fyrir fjölbreytileika fólks, einstaklingsmun, ólíkum sjónarmiðum
og ólíkum lífsgildum.
Vinnur vel með hópi fólks með fjölbreyttan bakgrunn.
Setur fram eigin skoðun og tekur þátt í rökræðum.
Hlustar og spyr til að skilja sjónarmið annarra.
Sýnir sveigjanleika til þess að hæfileikar annarra fái einnig notið sín.
Ber virðingu fyrir skoðunum annarra.

Mat og lausnir
Vegur og metur hugmyndir og upplýsingar á hlutlægan hátt við ákvarðanatöku.
Þrep 2
Samþættir og túlkar víðtækar og flóknar upplýsing
-

Leggur til ákjósanlegar aðferðir við nálgun viðfangsefna.
Gerir sér grein fyrir forsendum eigin greininga (t.d. hugsanleg áhrif skoðana, eða ákveðinna
hagsmunaaðila).
Sér fyrir hvernig aðrir í stofnuninni/fyrirtækinu og aðrir sem hlut eiga að máli bregðast við og
nýta upplýsingar sem lagðar eru fram.
Sér í hverju vandinn liggur með því að kanna nokkra algenga orsakaþætti.
Finnur ákjósanlegar lausnir með því að vega og meta kosti og galla annarra nálgana.
Nýtir leiðbeiningar og verklag sem krefst skilnings og túlkunar í samræmi við aðstæður.
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Samvinna
Vinnur með öðrum til að ná markmiðum fyrirtækis.
Þrep 2
Hefur frumkvæði að því að aðstoða og virkja aðra
-

Hefur frumkvæði að samvinnu við samstarfsmenn.
Tekur á sig aukna ábyrgð til þess að markmið hópsins náist.
Sækist eftir áliti samstarfsmanna varðandi mál sem snerta þá.
Skilur hlutverk átaka í hópi, til að ná fram lausnum.
Eflir liðsanda.

Skipulag og áætlanir
Þróar, innleiðir, metur og aðlagar áætlanir til að ná settum markmiðum.
Þrep 2
Skipuleggur verk hóps
-

Metur hver framkvæmir hvaða verk og hvenær.
Hefur innsýn í færni, styrkleika og áhugasvið samstarfsmanna og skiptir verkum út frá því.
Setur fram verk- og tímaáætlanir.
Fylgist með framvindu verka og notkunar á verðmætum (t.d. fólk, birgðir, tími) í umhverfinu.
Gerir nauðsynlegar breytingar á tímaáætlunum, vinnuferlum og úthlutun birgða.

Starfsþróun og færniefling
Greinir og tekur á eigin þörf fyrir símenntun og þróun til að bæta frammistöðu í starfi.
Þrep 2
Leitar uppi námstækifæri
-
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Skilgreinir eigin þörf fyrir símenntun í samstarfi við yfirmann.
Fylgir eftir málefnum til að viðhalda þekkingu og færni.
Leitar eftir þjálfun á sviðum þar sem tækni þróast hratt.
Tileinkar sér og beitir stöðugt nýrri þekkingu og færni til að bæta eigin frammistöðu.
Setur sér námsmarkmið.
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Söfnun og úrvinnsla upplýsinga
Finnur og dregur saman upplýsingar frá viðeigandi aðilum/heimildum* og kynnir sér þær í þeim
tilgangi að geta greint frá þeim á skilmerkilegan hátt.
*T.d. bækur, internetið eða einstaklingar.
Þrep 2
Aðlagar markvissa upplýsingaöflun að aðstæðum
-

Er meðvitaður um þörf fyrir aðlögun aðferða við öflun og greiningu gagna/upplýsinga.
Aflar fullkomnari og nákvæmari upplýsinga með því að kanna margvíslegar heimildir.
Er fróðleiksfús, kafar dýpra eftir upplýsingum.
Sækir ýmiskonar viðbótar heimildir sem breytast ört (t.d. af vefmiðlum).
Les flókinn texta til þess að nálgast ákveðnar upplýsingar eða einfaldan texta til þess að
nálgast miklar upplýsingar.
Dregur almennar ályktanir.

Vinnusiðferði og gildi
Fer eftir og styður starfa- og siðareglur vinnustaðarins.
Þrep 2
Hefur frumkvæði að því að greina siðferðileg álitamál
-

Leitast við að greina og íhuga mismunandi siðferðileg sjónarmið áður en tekin er ákvörðun.
Kemur af stað umræðum um siðferðilegar hliðar aðstæðna.
Greinir ólík gildi og leitast við að samræma þau við val á leiðum eða tillögum um hvernig
skuli tekið á álitaefnum.
Setur fram hugmyndir að úrbótum á starfsreglum ef ástæða er til.

Öryggisvitund
Kemur auga á aðstæður sem geta skapað hættu á vinnustað og grípur til viðeigandi ráða til að halda
vinnuumhverfinu öruggu (fyrir sig og aðra).
Þrep 2
Kemur með tillögur sem stuðla að auknu öryggi og betri vinnuaðstæðum
-

Gerir tillögur um endurbætta starfshætti þar sem öryggi er ábótavant.
Greinir mögulegar hættur á vinnustaðnum.
Sækir sér þekkingu sem miðar að því að auka eigið öryggi og annarra.
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Að vinna að lausnum
Greinir og leysir vandamál/viðfangsefni.
Þrep 2
Leysir algeng vandamál
-

Getur greint vandamál/frávik sem orsakast af nokkrum atriðum, flestum augljósum.
Veit hvernig aðrir hafa leyst verkefni af þessu tagi.
Velur ákjósanlega lausn eftir að hafa vegið og metið kosti og galla ýmissa aðferða.
Metur árangur og skilvirkni úrlausna eftir framkvæmd verkefnis.

Að vinna undir álagi
Vinnur á skilvirkan hátt undir álagi /þrátt fyrir streituaðstæður.
Þrep 2
Ræður við hóflega streitu/álag
-

Heldur ró sinni og skilvirkni þrátt fyrir streituvaldandi aðstæður.
Gerir sér grein fyrir persónulegum streituvöldum og tekur skref til að takmarka áhrif þeirra.
Setur málefni og aðstæður í samhengi og bregst við á viðeigandi hátt (t.d. gerir ekki of mikið
úr aðstæðum eða því sem aðrir segja).

Gæðavitund
Fylgir ferlum, tryggir gæðaniðurstöðu, tekur frumkvæði til úrlausna á gæðamálum eða vekur eðlilega
athygli á þeim.
Þrep 2
Gerir betur en gæðaviðmið fyrirtækisins segja til um
-

Sýnir skilning á gæðaviðmiðum fyrirtækisins.
Fer nákvæmlega eftir gæðastefnu og gæðaferlum í fyrirtækinu.
Sinnir starfi sínu þannig að gæðaviðmið nást og gerir stundum enn betur.

Löggjöf, stefna, ferlar og staðlar
Skilur og notar viðeigandi löggjöf, stefnur, ferla og/eða staðla við vinnu sína.
Þrep 1
Sýnir byrjenda skilning og færni. Beitir færninni, undir leiðsögn, við nokkrar einfaldar aðstæður.
Getur vísað fólki á viðeigandi heimildir þar sem er að finna frekari upplýsingar
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Sýnir skilning á viðeigandi löggjöf, stefnu, ferlum og stöðlum.
Notar, með leiðsögn, tiltekna þætti stefnu og ferla, við afmarkaðar einfaldar aðstæður.
Ber sig eftir viðeigandi reglum og ferlum til að fá ákveðnar upplýsingar.
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Natni og nákvæmni
Vinnur ávallt samviskusamlega og er sjálfum sér samkvæmur.
Þrep 1
Fylgir augljósum fyrirmælum/ábendingum
-

Tekur vel eftir smáatriðum sem eru mikilvæg fyrir aðra og tryggir að þau séu í lagi.
Fer yfir eigin verk og metur nákvæmni og frágang ásamt því að taka eftir ósamræmi sem
getur gefið til kynna minni gæði.
Greinir á milli aðal- og aukaatriða.

Notkun upplýsingatækni
Notar upplýsingatækni/tölvutækni til að framkvæma verk sín.
Þrep 2
Hefur þekkingu og getur leyst algeng verkefni
-

Notar nokkrar algengar aðgerðir forrita.
Framkvæmir einfalda leit í gagnagrunni.
Breytir skrám úr einu formi í annað (t.d. Word í pdf).
Flytur gögn milli algengra forrita (t.d. mynd úr Excel yfir í PowerPoint eða af vefsíðu í Word
skjal).

Ritunarfærni
Miðlar hugmyndum og upplýsingum skriflega og tryggir með því að þær skiljist og hafi tilætluð áhrif.
Þrep 1
Miðlar einföldum upplýsingum á skýran hátt
-

Skrifar stuttan, hnitmiðaðan texta (t.d. skilaboð, tölvupóst, stöðluð bréf).
Skrifar skýran texta, notar rétta málfræði, stafsetningu og greinarmerki.
Hefur skrifleg samskipti á viðeigandi hátt.

Skilningur á starfseminni
Skilur og notar verkferla, starfsumhverfi og menningu fyrirtækisins til að ná árangri.
Þrep 2
Skilur og notar óformlega/óskráða verkferla
-

Notar á árangursríkan hátt bæði formlegar og óformlegar leiðir til þess að auðvelda
framgang vinnunnar.
Stofnar til og viðheldur óformlegu samskiptaneti til að auðvelda sér að ná markmiðum.
Notar rök sem byggja á skilningi á sameiginlegum hagsmunum tengdra aðila.
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Viðskiptavinurinn í brennidepli
Veitir viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu.
Þrep 1
Bregst við helstu þörfum viðskiptavinar
-

Bregst tímanlega á faglegan hátt við þörfum/óskum viðskiptavinar og sýnir hjálpsemi og
kurteisi óháð framkomu hans.
Sýnir viðskiptavininum með skýrum hætti að viðhorf og sjónarmið þeirra sé virt.
Miðar stöðugt að því að veita góða og viðeigandi þjónustu.

Stjórnun upplýsinga
Notar viðeigandi verkferla til að safna, skipuleggja, sækja, viðhalda og miðla upplýsingum.
Þrep 3
Sýnir haldgóða þekkingu og færni. Beitir færninni, undir mjög takmarkaðri leiðsögn eða án
leiðsagnar, við allar dæmigerðar aðstæður. Þarf aðstoð við að leysa úr óvenjulegum og flóknum
aðstæðum
-

Beitir viðeigandi aðferðum og starfsvenjum við að halda utan um upplýsingar allt frá
stofnun/öflun þeirra til förgunar.
Beitir viðeigandi öryggisferlum í samræmi við lög og reglur við stjórnun upplýsinga.
Veitir aðgang að bestu fáanlegu ytri og innri upplýsingaveitum og dreifir upplýsingum um
fyrirtækið/stofnunina með því að nota viðeigandi upplýsingatækni.
Sýnir skilning á innihaldi og framsetningu efnis í upplýsingaveitum, þ.m.t. hæfni til að velja,
greina og miðla.

Tímastjórnun og forgangsröðun
Stjórnar, á meðvitaðan hátt, tíma sem varið er til ákveðinna verkefna sem eru sérstaklega ætluð til að
auka afköst og framleiðni.
Þrep 1
Skipuleggur tíma sinn
-

Forgangsraðar verkefnum í samræmi við verklagsreglur.
Skiptir tímafrekum verkefnum í einingar og fylgist með hvernig vinnunni miðar í samanburði
við áætlun.
Endurskoðar dagskrá sína til þess að bæta við og/eða eyða verkefnum.
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