Öryggisstjóri &
Gæða- og auðlindastjóri
Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum vill ráða tvo stjórnendur í lykilstöður við að leiða öryggis- og
umhverfismál, auðlindanýtingu og gæðaeftirlit. Leitað er að framsæknum, árangursmiðuðum og
sjálfstæðum aðilum til að takast á við krefjandi stjórnunarstörf hjá traustu og vel reknu fyrirtæki.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum
sækir þang- og þara í Breiðafjörð og
framleiðir lífrænt hágæða þörungamjöl.
Nýting sjávargróðurs er vottuð sem
sjálfbær og vinnsla og afurðir eru lífrænt

Öryggisstjóri
Helstu viðfangsefni:

vottaðar. Afurðir eru að langmestu leyti

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Yfirumsjón með öryggis- og vinnuverndarmálum

• Menntun sem nýtist í starfi

• Skapar, viðheldur og er ábyrgur fyrir

• Góð þekking og reynsla á sviði öryggisstjórnunar

öryggismenningu
• Umsjón með ytri og innri úttektum

• Þekking á uppbyggingu, þróun og stjórnun
öryggiskerfa

fluttar út og m.a. nýttar til framleiðslu
fóðurbætis, áburðar og snyrtivara auk
alginats sem notað er í matvæla- og
lyfjaframleiðslu.
Verksmiðjan rekur skip og sláttupramma

• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

og er með eigin hitaveitu. Ársverk eru

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

um 20 auk verktaka á sláttarprömmum.

• Heldur utan um gagnasöfnun og úrvinnslu

• Góð almenn tölvufærni

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar

• Viðhald og endurnýjun á öryggis- og

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

er m.a. grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla,

• Kemur að endurbótum á ferlum,verkferlum,
verkfærum og vinnuvélum

dvalarheimili, sundlaug, bókasafn og

gæðahandbókum

önnur þjónusta.

Gæða- og auðlindastjóri
Helstu viðfangsefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Stýring á nýtingu náttúrulegra auðlinda

• Menntun sem nýtist í starfi, t.d á sviði náttúrufræði

• Heldur utan um mannauð og tímaskráningar

• Reynsla af gagnasöfnun og úrvinnslu gagna

• Úrvinnsla gagna frá hráefnisöflun til bestunar

• Reynsla og þekking af gæðaeftirliti og gæðavottunum

framleiðslu
• Leiðir gæðaeftirlit og heldur utan um og leiðir
vottanir fyrirtækisins

• Reynsla af vöruþróun og rannsóknum
• Þekking á grænu bókhaldi
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

• Sinnir vöruþróun og rannsóknum að hluta

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Ber ábyrgð á grænu bókhaldi

• Góða almenn tölvufærni

• Viðhald og endurnýjun á öryggis- og

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

gæðahandbókum

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2021. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir kostum umsækjanda sem nýtast í starfi. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.
Nánari upplýsingar: Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

Þörungaverksmiðjan mun aðstoða við öflun
húsnæðis.

