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Nafn starfaprófíls: 

Sérþjálfaður byggingaverkamaður 18-18-04-008 

 

Hæfniþrep: 

Hæfniþættir sem birtir eru í þessum starfaprófíl eru almennt á þrepi 2 miðað við 

hæfniramma um íslenska menntun. 

 

Greining og samstarf: 

Starfaprófíll var unninn af SÍMEY. 

 

Stýrihópur:  

Í stýrihóp sátu fulltrúar frá Félagi málmiðnaðarmanna á Akureyri -FMA, Blikkás, Byggiðn – 

félagi byggingarmanna , Bergi – félagi stjórnenda,  Hamri vélsmiðju, Einingu-Iðju, Slippnum 

Akureyri og SÍMEY.  

 

Útgefandi: 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

1. útgáfa, 2018, byggð á 4. útgáfu hæfnigrunns Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. 
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Sérþjálfaður byggingaverkamaður 

Kjarni starfsins 
Sérþjálfaður byggingaverkamaður starfar með sínum yfirmönnum við að ná settum markmiðum í 

daglegum rekstri fyrirtækis. Hann vinnur undir leiðsögn/stjórn faglærðra verkstjóra og iðnaðarmanna 

við dagleg störf en getur unnið sjálfstætt og leitt afmörkuð verkefni samkvæmt verklagsreglum enda 

hafi hann aflað sér þekkingar á viðkomandi sviði og getur haft með sér aðstoðarmenn til verks. 

Sérþjálfaður byggingaverkamaður þarf að kunna til þeirra verka sem honum eru falin, þekkja verkfæri 

og tæki sem hann þarf að nýta til að skila af sér verki og kunna að greina og nýta efni á ábyrgan hátt.  

Verkefni sérþjálfaðra byggingarverkamanna er almenn byggingarvinna, undirbúningur og aðstoð við 

verk iðnaðarmanna.  

Vinnuaðstæður eru margbreytilegar, úti sem innivinna, loftgæði misjöfn, hitastig breytilegt, hávaði,  

fallhætta og oft líkamlega krefjandi.  

Starfið krefst þess að starfsmaður þekki reglur um  meðferð og meðhöndlun hættulegra efna, verkfæra, 

tækja og véla og að hann fylgi öryggisstöðlum/öryggisreglum ávallt í hvívetna. 

Viðfangsefni starfsins 
 

Viðfangsefni 
 

Samskipti og skráning 
- Sendiferðir og innkaup (á byggingar- og rekstrarvörum) 
- Samskipti við birgja 
- Skrá verk- og vinnuskýrslur 

Fara eftir fyrirmælum og aðstoða við 

- Handlang fyrir iðnaðarmenn m.a. við undirbúning verka á verkstað, við mótauppsetningu, 

fráslátt, hreinsun, olíuburð timburs, holufyllingar, viðgerðir og fleira. Steypuvinna, 

steypusögun og múrbrot á byggingarstað. 

- Járnavinna. 

- Uppsetning og niðurrif á stillönsum.  

- Niðurefnun, tilfærsla efnis. 

- Endurtekin verk eins og að skrúfa, negla, bora, kítta, pússa, slípa, sandspartla og vélslípa. 

- Mokstur, jarðvinna og frágangur lóða. 

- Frágangur á efni, tiltekt og hreinsun á vinnustað.  

Vélar og verkfæri 
- Sækja og ganga frá verkfærum og sinna almennu viðhaldi þeirra. 
- Stjórna tækjum og tólum á verkstað s.s. krönum, lyfturum og vinnulyftum sem krefjast 

sérhæfðra réttinda þar sem við á. 
- Aðstoðarvinna við tölvustýrðar vélar. 
- Jarðvinna með vélum og tækjum. 

Öryggi 
- Uppsetning öryggisvarna. 
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Yfirlit hæfniþátta 
Hæfniþáttur Þrep 
Aðlögunarhæfni 3 
Ábyrg nýting 2 
Árangursrík samskipti 3 
Jafnréttisvitund 2 
Mat og lausnir 2 
Samvinna 2 
Skipulag og áætlanir 2 
Starfsþróun og færniefling  2 
Söfnun og úrvinnsla upplýsinga 2 
Vinnusiðferði og gildi 2 
Öryggisvitund 3 
Að vinna að lausnum  2 
Að vinna undir álagi  3 
Frumkvæði  3 
Greinir og metur áhættu  3 
Sjálfstraust  3 
Skilningur á starfseminni  2 
Vellíðan  2 
Þrautsegja/seigla  3 
Notkun verkfæra og tækja  2 
Þekking á starfsumhverfinu  2 
Vinnuvernd 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 3 

Aðlagast mjög fjölbreyttum þörfum 

- Lagar sig að nýjum hugmyndum og sýnir frumkvæði við breytilegar aðstæður. 

- Styður og lagar sig að áskorunum/breytingum sem ögra hefðbundnu verklagi. 

- Lagar sig að ólíkum einstaklingum og hópum í margs konar aðstæðum. 

- Gerir ráð fyrir breytingum og endurskoðar eigin áætlanir og forgangsröðun í samræmi við 
það. 

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. 

- Óskar eftir aðgangi að verðmætum, upplýsir 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. 

- Leitar leiða til að bæta árangur sinn og afköst. 

Árangursrík samskipti 
Hlustar á aðra, tjáir sig skýrt og stuðlar að opnum samskiptum.  
(Einstaklingar með heyrnarskerðingu geta notað táknmál). 

Þrep 3 

Aðlagar tjáskipti 

- Aðlagar tjáskipti sín að ólíkum viðmælendum (t.d. varðandi innihald og málfar). 

- Fylgist með merkjum (t.d. líkamstjáningu, svipbrigðum og raddblæ) viðmælenda til að meta 
hvenær og hvernig megi breyta tjáskiptum svo að skilaboðin skiljist. 

- Tjáir sig á áhrifaríkan hátt við alla viðmælendur í samræmi við 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. 
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Þrep 3 

- Tjáir sig á árangursríkan hátt við erfiðar aðstæður. 

- Heldur ró sinni í samskiptum við erfiða einstaklinga. 

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. 

- Er meðvitaður og gagnrýninn á áhrif staðalmynda á eigin skoðanir. 

Mat og lausnir 
Vegur og metur hugmyndir og upplýsingar á hlutlægan hátt við ákvarðanatöku. 

Þrep 2 

Vinnur úr fjölbreyttum upplýsingum 

- Vegur og metur margvíslega þætti sem hafa áhrif á viðfangsefni og lausnir þeirra. 

- Dregur fram ólíkar hliðar máls. 

- Ber saman lausnir/útskýringar sem byggja á mismunandi forsendum. 

- Leggur fram mismunandi hugmyndir að lausnum sem byggja á mismunandi sjónarmiðum 
og/eða forsendum. 

- Veltir fyrir sér gildandi aðferðum/verklagi og spyr uppbyggilegra spurninga. 

- Stingur upp á tillögum til úrbóta á gildandi aðferðum. 
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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. 

Skipulag og áætlanir 
Þróar, innleiðir, metur og aðlagar áætlanir til að ná settum markmiðum. 

Þrep 2 

Skipuleggur og aðlagar eigin verk 

- Vinnur sjálfstætt og metur hvenær og hvernig vinnan fer fram. 

- Skipuleggur eigin verk og forgangsraðar þeim.  

- Aðlagar verkefni og endurraðar þeim ef þörf er á. 

Starfsþróun og færniefling 
Greinir og tekur á eigin þörf fyrir símenntun og þróun til að bæta eigin frammistöðu í starfi. 

Þrep 2 

Leitar uppi námstækifæri   

- 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. 

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 

Fylgir gildandi ferlum við öflun upplýsinga 

- Þekkir áhrif tiltekinna atriða á viðfangsefni starfsins. 

- Finnur nauðsynlegar upplýsingar til þess að ljúka verkefni eða byggja ákvörðun á. 

- Fer eftir settum reglum við að meta áreiðanleika og mikilvægi upplýsinga. 

- Finnur og tekur mið af viðeigandi/réttum gögnum við lausn viðfangsefna. 
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Þrep 2 

- Leitar sér upplýsinga hjá nærstöddum. 

- Les stuttan texta til þess að finna ákveðnar upplýsingar. 

Vinnusiðferði og gildi 
Fer eftir og styður starfs- og siðareglur vinnustaðarins 

Þrep 2 

Styður starfs- og siðareglur vinnustaðarins 

- Aðlagar hegðun sýna og breytni að gildum og siðareglum vinnustaðarins, jafnvel þó það 
samræmist ekki að öllu leytið hans eigin gildum. 

- Breytir ávallt í samræmi við gildi vinnustaðarins og er öðrum fyrirmynd. 

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 3 

Stuðlar að aukinni öryggisvitund 

- Eflir öryggisvitund í vinnuumhverfi sínu. 

- Bendir á mögulega hættulegar aðstæður sem eru öðrum ekki augljósar.  

- Framfylgir ávallt öruggum starfsháttum og gerir kröfu um að farið sé eftir hollustu- og 
öryggisreglum. 

Að vinna að lausnum 
Greinir og leysir vandamál/viðfangsefni. 

Þrep 2 

Leysir algeng vandamál 

- Getur leyst vandamál/frávik sem orsakast af nokkrum atriðum, flestum augljósum.  

- Veit hvernig aðrir hafa leyst verkefni af þessu tagi. 
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Að vinna undir álagi 
Vinnur á skilvirkan hátt undir álagi þrátt fyrir streituaðstæður. 

Þrep 3 

Ræður við mikla streitu/álag 

- Heldur heilbrigðri dómgreind og tekur rökréttar ákvarðanir þrátt fyrir streituvaldandi 
aðstæður. 

- Lítur á streituvaldandi aðstæður sem áskorun frekar en ógn. 

- Þróar með sér viðbrögð til að fást á árangursríkan hátt við mikla streitu/mikið álag.  

Frumkvæði 
Sýnir frumkvæði og þolgæði við að takast á við aðstæður og málefni og grípur þau tækifæri sem 
gefast.   

Þrep 3 

Tekst á við aðsteðjandi úrlausnarefni   

- Tekur af skarið/grípur til aðgerða til að koma í veg fyrir aðsteðjandi vanda. 

- Nýtir sér fyrirsjáanleg sóknarfæri. 

- Leggur til nýjar leiðir til að ná betri árangri eða bæta stöðuna. 

Greinir og metur áhættu 
Greinir, metur og stýrir áhættu um leið og stefnt er að árangri. 

Þrep 3 

Tekur skynsamlega áhættu í eigin verkefnum 

- Tekur meðvitaða áhættu sem getur leitt til minniháttar, en ekki léttvægra afleiðinga (t.d. 
áhættu sem getur leitt til taps á tíma/fjármunum en hægt er að leiðrétta með 
tíma/fjármunum). 

- Tekur ákvarðanir þrátt fyrir skort á fullnægjandi upplýsingum. 

- Tekur meðvitaða áhættu til þess að bæta afköst. 

- Lærir af reynslunni þegar áhættusöm hegðun/ákvörðun skilar ekki tilætluðum árangri en 
kennir ekki einhverju(m) öðrum um. 

 

  



      
 

Sérþjálfaður byggingaverkamaður    Bls. 9  
© Hæfnigrunnur FA   
 

Sjálfstraust 
Sýnir raunsæja trú á eigin getu. 

Þrep 3 

Býður fram sérþekkingu 

- Sækist eftir krefjandi verkefnum og aukinni ábyrgð.   

- Lætur í ljósi sérþekkingu sína á raunsæjan hátt og býður fram krafta sína til að leysa flókin 
úrlausnarefni.   

 

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. 

Vellíðan 
Stuðlar að vellíðan og jafnvægi á vinnustað. 

Þrep 2 

Veitir öðrum athygli 

- Hlustar á þarfir og sjónarmið annarra. 

- Viðurkennir árangur, þekkingu og getu annarra.   
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Þrautsegja/seigla 
Viðheldur orku og einbeitingu frammi fyrir margþættum, breytilegum eða krefjandi viðfangsefnum. 

Þrep 3 

Aðlagar sig að tíðum eða viðvarandi krefjandi verkefnum 

- Sýnir virkni og heldur yfirsýn andspænis erfiðum eða krefjandi aðstæðum (t.d. óljósar, 
síbreytilegar  aðstæður eða mikið vinnuálag). 

- Lítur á truflun sem áskorun frekar en ógn. 

- Beitir eigin aðlögunarhæfni til að takast á við truflanir. 

Notkun verkfæra og tækja 
Velur viðeigandi verkfæri og tækjabúnað í samræmi við viðfangsefnið og meðhöndlar hann rétt. 

Þrep 2 

Notar verkfæri og tækjabúnað á sínu starfssviði og beitir þeim í samræmi við öryggisviðmið 

- Hefur þekkingu á verkfærum og tækjabúnaði á afmörkuðu starfssviði (t.d. handverkfærum 
og rafmagns-, loft- og bensíndrifnum verkfærum). 

- Sinnir almennu viðhaldi á einföldum verkfærum og tækjum, t.d. smyr og hreinsar. 

- Heldur verkfærum, farartækjum og tækjabúnaði í horfi og heldur skipulagi á varahlutum og 
birgðum.   

Þekking á starfsumhverfinu 
Skilur hvernig eigin vinnustaður tengist starfsgreininni, starfsumhverfinu sem heild sem og öðrum 
skyldum starfsgreinum. 

Þrep 2 

Sýnir þekkingu á starfsumhverfinu og getur nýtt sér þá þekkingu við algengar auðveldar aðstæður 

- Fylgist með umræðu um starfsgreinina t.d. í fjölmiðlum eða með lestri fagtímarita. 

- Sýnir í verki þekkingu/skilning á starfsumhverfi fyrirtækisins. 

- Bendir á atvinnugreinar sem geta haft áhrif á eigin starfsgrein. 

Vinnuvernd 
Vaktar vinnuumhverfið til að tryggja vinnuvernd allra starfsmanna og á sama tíma stuðla að 
vinnustaðarmenningu sem endurspeglar bestu starfsvenjur varðandi vinnuvernd. 

Þrep 2 

Stuðlar að menningu sem lætur sér annt um vinnuvernd 

- Beitir þekkingu og meginreglum varðandi vinnuvernd á vinnustaðnum. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


