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Hafnarvörður/ Hafnsögumaður / Skipstjóri 
 

Upphaf starfs: Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Starfshlutfall:  2 störf í 100% starfshlutfalli. 

Starfsheiti: Hafnarvörður / skipstjóri 

 Hafnsögumaður / skipstjóri 

Lýsing á starfi:        Starf hafnarvarðar felur í sér stjórn á dráttarbáti, vélarvörslu og viðhaldi báta. Vinnu 

við móttöku skipa og afgreiðslu á þjónustu hafnarinnar. Hafnarvörður sinnir vigtun 

og aflaskráningu, viðhaldi og framkvæmdum á hafnarbökkum og 

hafnarmannvirkjum eftir þörfum. Hafnarvörður hefur eftirlit með ákvæðum 

siglingaverndar sé framfylgt, eftirlit með aðgangsstýringu að hafnarsvæðum og fer 

sem hafnsögumaður í skip þegar þörf er á. 

Starf hafnsögumanns felur í sér stjórn á dráttarbáti, leiðsögn og stjórn umferðar 

skipa um höfnina og leiðsögn/stýringu á skipum við innsiglingu í höfn. Einnig sinnir 

hafnsögumaður ráðstöfun leguplássa og skipulagi báta við höfnina. Hafnsögumaður 

ber ábyrgð á viðhaldi á dráttarbáti hafnarinnar og er verndarfulltrúi gagnvart 

hafnarvernd. Hann tryggir að öryggiskröfur sem gerðar eru til hafnarreksturs séu 

uppfylltar og er tengiliður við ýmsar stofnanir er varðar m.a. skipakomur. 

Menntunarkröfur: Skipstjórnarréttindi STCWII/2, vélavarðaréttindi og vinnuvélarréttindi.  

Slysavarnarskóli sjómanna. Að auki þarf hafnsögumaður að hafa réttindi sem 

verndarfulltrúi.  

Hæfniskröfur: Víðtæk reynsla af skipstjórn. Góð almenn tölvukunnátta. Leitað er eftir 

einstaklingum sem sýna af sér skipulögð og nákvæm vinnubrögð, sjálfstæði og 

ákveðni. Umsækjendur þurfa að hafa ríka þjónustulund, vera jákvæðir og sýna af 

sér vinnusemi, sveigjanleika, dugnað sem og lipurð og hæfni í mannlegum 

samskiptum. Áhugi á að taka þátt í teymis- og umbótaverkefnum. 

Vinnutími: Dagvinna og bakvaktir. 

Launakjör:               Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við 

hlutaðeigandi stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur: Er til og með 25. september 2022. 

Nánari upplýsingar: Dagur Þór Baldvinsson, hafnarstjóri; dagurb@skagafjordur.is 453-5169/893-3478.  

Umsóknir: Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 

starfið. Afrit af prófskírteini skal fylgja umsókn. 

Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila í gegnum íbúagátt sem finna má á heimasíðu 

sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf).  

Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um.  Öllum umsóknum 

verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

 

 

Hafnarsjóður Skagafjarðar á og rekur þrjár hafnir í Skagafirði, á Sauðárkróki, Hofsósi og Haganesvík.  Á 

Sauðárkrókshöfn og Hofsóshöfn er þjónusta við skip og báta allan sólarhringinn alla daga ársins.  

mailto:dagurb@skagafjordur.is
http://www.skagafjordur.is/


 

Skagafjörður 

Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 21 · 550 Sauðárkróki · S: 455 6000 · F: 455 6001 · Netf.: skagafjordur@skagafjordur.is · www.skagafjordur.is 

 


