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Fjölgun fyrirtækjastyrkja í SVS

Það sem af er ári 2016 = 91% miðað við sama tíma 2015
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Dreifing styrkja eftir 

atvinnugreinum 2015
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Hlutfall styrkja eftir fjölda 

einstaklinga í viðkomandi 

atvinnugrein 2015
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Fræðslustjóri að láni
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Kynningarherferð sjóða 

www.attin.is

http://attin.is/wp-content/uploads/2016/09/Reglur-sjóða-fyrirtækjastyrkir-yfirlit-2016-09-06.pdf


Störf í smásöluverslun – VR, SVÞ og FA

Hæfniþættir - drög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Almenn starfshæfni* er sú hæfni sem einstaklingur þarf 
að búa yfir til þess að vera á vinnumarkaði, sinna starfi sínu 
á árangursríkan hátt og þróast í starfi. Hún endurspeglar 
bæði drifkraftinn til persónulegs þroska og vaxtar en 
einnig á hvern hátt einstaklingar geta lagt sitt af mörkum 
á vinnustað og í samfélaginu.  

Almenn starfshæfni þarf að vera á sama þrepi og önnur 
hæfni sem starfið krefst. 

 

auk þess almennri starfshæfni á sama þrepi 

Starfstengd hæfni.  Þeir sem sinna störfum í 
smásöluverslun sem krefjast hæfni á þrepi 1b eða ofar 
þurfa að búa yfir starfstengdri hæfni á viðeigandi þrepi. 

Sérhæfing  Þeir sem sinna störfum í smásöluverslun sem  
krefjast hæfni á þrepi 2 eða ofar þurfa að búa yfir 
sérhæfðri hæfni á viðeigandi þrepi. 
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Sanngirni – Virðing – Sameiginlegir hagsmunir


