
 
 
 

SÉRFRÆÐINGUR Á REKSTRAR- OG INNKAUPADEILD 
 

Vegagerðin óskar eftir að ráða öflugan starfsmann í starf sérfræðings á rekstrar- og innkaupadeild. 
Leitað er að aðila með menntun á sviði vörustjórnunar, viðskipta og/eða lögfræði og mikla reynslu 
af innkaupum.  

Árangur í fyrri störfum og brennandi árangursþörf skilyrði. Um er að ræða fullt starf á starfsstöð 
Vegagerðarinnar í Reykjavík. 

Ef þú ert með auga fyrir tækifærum er þetta rétta starfið fyrir þig! 

 
Starfssvið 

• Stýring og yfirumsjón með innkaupum á vörum og þjónustu 
• Annast gerð samninga um kaup á vörum og þjónustu 
• Eftirlit með samningum er varða innkaup 
• Samræming innkaupa til að auðvelda kostnaðargreiningu og samanburð 
• Greiningarvinna  
• Samskipti við birgja 
• Skipulagning á lagerhaldi og flutningsmálum, í samvinnu við birgðastjóra 

 
 
Menntunar- og hæfniskröfur  

• Háskólamenntun á sviði vörustjórnunar, viðskipta og/eða lögfræði eða sambærilegt nám 
sem nýtist í starfi 

• Víðtæk reynsla af innkaupaferlum nauðsynleg  

• Greiningarhæfni, talnagleggni og góð kunnátta í noktun töflureiknis 

• Marktæk reynsla af samningagerð 

• Reynsla af opinberum rekstri er kostur 

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 

• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu 

• Frumkvæði og faglegur metnaður 

• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi 
• Góð íslenskukunnátta og enskukunnátta 

 
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2019. Umsóknir berist á netfangið 
starf@vegagerdin.is.   
 
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni 
sem nýtast í starfinu, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá.  
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Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur K Kristjánsson forstöðumaður rekstrardeildar 
(olafur.k.kristjansson@vegagerdin.is ) og í síma 522 1000. 
 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
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