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Formáli 2. útgáFu

Haustið 1994 gaf Hagstofan út 1. útgáfu af Íslenskri starfaflokkun – ÍSTARF 95. Sú útgáfa hefur verið ófáan-
leg um árabil og því gefur Hagstofan ritið út að nýju. Þegar ákveðið var að gefa ritið út á nýjan leik þótti 
rétt að lagfæra íslenska flokkunarkerfið með tilliti til breytinga á innihaldi og samsetningu starfa frá því 
að ritið kom fyrst út. Einnig hefur nýtt alþjóðlegt menntunar flokkunarkerfi, ISCED97, áhrif á kunnáttu-
stig í íslensku starfaflokkuninni, þ.e. flokkun starfa eftir umfangi verkefna og því hversu vandasöm verkin 
eru. Helstu breytingar frá 1. útgáfu eru þær að starfslýsingum er gert hærra undir höfði og skyld störf eru 
tilgreind við hvern starfaflokk. Starfsheitum hefur verið fjölgað í tæp 3.300 og atriðisorðaskrá aukin og 
endurbætt. Flokkunarkerfið er ekki lykill fyrir öll hugsanleg starfsheiti, heldur felast í því leiðbeiningar um 
hvernig skyld störf flokkast saman. Markmiðið með þessari 2. útgáfu af Íslenskri starfa flokkun er að gera 
flokkunarkerfið aðgengilegra fyrir notendur þess og að auðvelda flokkun starfa.

Við þessa endurskoðun hefur Hagstofan m.a. stuðst við ábendingar frá notendum ÍSTARF 95. Verkið var 
unnið af Atvinnu- og félagsmáladeild Hagstofunnar í samvinnu við Launa- og kjaramáladeild. Herdís 
Óskars dóttir hafði umsjón með verkinu lengst af en Sigurlaug Hauksdóttir hafði umsjón með frágangi og 
endanlegri útgáfu.

Hagstofa Íslands í janúar 2009 
Ólafur Hjálmarsson

Formáli 1. útgáFu

Undir lok níunda áratugarins hófst undirbúningur innan Hagstofu Íslands að bættri hagskýrslu gerð um 
vinnumarkaðinn, m.a. með reglubundnum úrtakskönnunum um vinnumarkaðs þátttöku og fleira sem 
henni tengist. Liður í þeim undirbúningi var að endurbæta eldri flokkunar kerfi starfsgreina sem notuð 
höfðu verið innan Hagstofunnar fram að því. Nýja flokkunar kerfið birtist hér undir heitinu Íslensk starfa
flokkun, ÍSTARF 95.

Til að vinna þetta verk setti Hagstofan nefnd á laggirnar síðla árs 1990 undir forystu Gunnars H. Hall, 
staðgengils hagstofustjóra. Auk Gunnars sátu í nefndinni Gylfi Arnbjörnsson og Geir Thorsteinsson af 
hálfu kjararannsóknarnefnda almenna vinnumarkaðarins og opinberra starfsmanna. Af starfsmönnum 
Hagstofunnar hefur Ómar S. Harðarson stjórnmálafræðingur aðallega starfað með nefndinni en Ívar H. 
Jónsson félagsfræðingur vann fyrir hana á árinu 1992. Við lokafrágang flokkunarkerfisins naut nefndin 
aðstoðar Jónínu M. Guðnadóttur skjalaþýðanda.

Það er ætlun Hagstofunnar að nota flokkunarkerfi þetta til að merkja starfsgreinar í vinnumarkaðs-
könnun um, við gerð launaskýrslna, svo og við flokkun starfsgreina í annarri skráarvinnslu. Þá má ætla að 
flokkunarkerfið geti nýst öðrum aðilum sem fást við úrvinnslu gagna sem varða vinnumarkaðinn, svo sem 
við gerð tekjuskýrslna, meðferð atvinnuleyfa og við skráningu atvinnulausra og framboðs á störfum hjá 
vinnumiðlunum. Þá kemur kerfið rannsóknar stofnunum á sviði vinnumarkaðar að góðum notum vegna 
þeirrar samræmingar sem það hefur í för með sér.

Eitt meginmarkmiðið með samningu íslenskrar starfaflokkunar er að hér á landi verði unnt að beita 
flokkunarkerfi sem er samhæft því sem mest er notað á alþjóðavettvangi. Með því móti geta innlendar 
vinnumarkaðstölur, einkum um atvinnu og laun, orðið sambærilegar við tölur annarra þjóða. Íslenska 
flokkunin er byggð á alþjóðlegri starfaflokkun, International Standard Classification of Occupations, 
ISCO-88 sem gefin er út af Alþjóðavinnumálastofnuninni, ILO. Þetta flokkunarkerfi var gefið út árið 1990 
og að undanförnu hefur verið unnið að undirbúningi þess að taka það upp við skýrslugerð vesturlanda-
þjóða og fjölþjóðastofnana. Er m.a. að því stefnt að því verði beitt innan skamms við gerð og útgáfu 
vinnumarkaðsskýrslna innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Vegna þess hve krafist er mismunandi kunnáttu og sérhæfingar til starfa í aðildarríkum ILO er alþjóða-
starfaflokkunin fyrst og fremst leiðbeinandi um hvernig draga skuli skyld störf saman í flokka. Þetta krefst 
þess einnig að þær þjóðir, sem ætla að beita flokkunarkerfinu, gefi út eigin flokkanir þar sem tekin er 



afstaða til þess hvernig fella megi innlendar aðstæður að alþjóðaflokkuninni. Þetta hefur verið megin-
viðfangsefnið við samningu ÍSTARF 95. Á það skal lögð áhersla að í ÍSTARF 95 er störfum skipað saman í 
starfaflokka. Kerfið er ekki lykill fyrir öll hugsanleg starfsheiti, heldur felast í því leiðbeiningar um hvernig 
skyld störf flokkast saman. Í því skyni fylgir í viðauka skrá yfir flokkun nær 2.000 starfsheita.

ÍSTARF 95 kemur hér út í bráðabirgðaútgáfu. Á næstunni er ætlunin að kanna viðbrögð fyrir tækja og fá 
athugasemdir þeirra um það sem betur má fara í flokkunarkerfinu. Að því loknu og að fenginni nokkurri 
reynslu af notkun flokkunarinnar er ráðgert að gefa út endurskoðaða útgáfu af því.

Hagstofa Íslands í ágúst 1994 
Hallgrímur Snorrason
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inngangur

Flokkunarkerfið, Íslensk starfaflokkun, ÍSTARF95, er að mestu sniðið eftir Alþjóðlegu starfa flokkun inni, Inter
national Standard Classification of Occupations, ISCO-88, sem Alþjóðavinnumála stofnun in, ILO, í Genf 
gaf út 1990. Þessari handbók er skipt í þrjá meginkafla. Í inngangi er fjallað almennt um flokkunarkerfið, 
grundvallarhugtök þess og ýmis álitamál. Meginkaflinn er sjálft flokkunarkerfið þar sem einstökum starfa-
flokkum er lýst og nefnd dæmi um starfsheiti. Í viðauka er skrá yfir tæplega 3.300 starfsheiti í stafrófsröð 
og eftir númeraröð.

Fyrri flokkanir og markmið 2. útgáfu

Á árinu 1989 ákvað Hagstofan að taka upp nýtt og endurskoðað flokkunarkerfi vegna vinnumarkaðs-
rannsókna sinna og leggja til grundvallar nýja útgáfu af alþjóðlega starfa flokkun inni, ISCO-88, sem þá 
var í undirbúningi. Á árinu 1994 gaf Hagstofa Íslands út starfaflokkunar kerfið ÍSTARF95 en ekki hafði áður 
verið gefið út slíkt kerfi hérlendis. 

Markmið starfaflokkunarinnar eru aðallega tvenns konar. Annars vegar gefst kostur á að samræma starfa-
flokkanir margvíslegra aðila innanlands með því hagræði sem það hefur fyrir innlenda hagskýrslugerð, 
rannsóknir og ýmsa starfsemi á vinnumarkaði. Hins vegar fylgir flokkun in ISCO-88 þannig að nú gefst í 
fyrsta sinn kostur á raunhæfum samanburði íslenskra og erlendra hagskýrslna um vinnumarkaðinn.

notkun

Önnur útgáfa af ÍSTARF95 verður framvegis notuð við starfaflokkun á vegum Hagstofu Íslands. Hafa skal í 
huga að útgáfan er að meginstofni hvorki atvinnugreinaflokkun né flokkun á félagslegri og efnahagslegri 
stöðu. Nýlega kom út hjá Hagstofunni nýtt flokkunarkerfi fyrir starfsemi íslenskra fyrirtækja og stofnana 
undir heitinu Íslensk atvinnugreinaflokkun, ÍSAT2008. Það kerfi er byggt á sambærilegri flokkun Evr-
ópusambandsins (NACE, 2. útgáfa) en jafnframt sniðið að íslenskum aðstæðum.

Ætla má að helstu notendur starfaflokkunarinnar verði rannsóknarstofnanir og fyrirtæki ásamt Hagstof-
unni og öðrum ríkisstofnunum.

grundvöllur starfaflokkunarinnar

Tvö meginhugtök, starf og kunnátta, liggja til grundvallar þessari starfaflokkun.

Starf er grunneiningin í flokkunarkerfi ÍSTARF95, þ.e. tiltekin verkefni og skyldur eins starfsmanns. Störf 
með mjög lík viðfangsefni og skyldur mynda starfsgrein. Starfsfólk er síðan flokkað eftir þeirri starfsgrein 
sem starf  þess fellur undir.

Kunnátta, þ.e. færnin í að vinna þau verk og sinna þeim skyldum sem tiltekið starf krefst, er greind eftir 
tveimur meginþáttum í 2. útgáfu af ÍSTARF95:

Kunnáttustigi, (a) sem ræðst af umfangi verkefna og skyldna og því hversu vandasöm verkin eru.
Sérhæfingu,(b)  sem ræðst af þekkingunni sem krafist er, verkfærum, vélum og tækjum sem notuð eru 
ásamt því hvaða efni er unnið með og hvers konar vara er framleidd eða þjónusta innt af hendi.

Með kunnáttuhugtakinu er unnt að afmarka einstaka starfaflokka og fella þá saman í yfirflokka.

Í ÍSTARF95 eru aðeins skilgreind fjögur kunnáttustig. Stuðst er í meginatriðum við Alþjóðlegu 
menntunarflokkunina, ISCED97, sem gefin er út af Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna. 
ISCED97-flokkun in samsvarar hins vegar ekki fyllilega íslenska skólakerfinu eins og það er nú. Munur-
inn kemur einkum fram í því að framhaldsskólamenntun hérlendis lýkur að jafnaði síðar en erlendis. 
Sömuleiðis er barnaskólapróf aflagt fyrir löngu, en það skólastig er haft með í ISCED97. Kunnáttustigin í  
2. útgáfu af ÍSTARF95 eru í öllum aðalatriðum skilgreind á svipaðan hátt og í ISCO-88. Þó varð ekki komist 
hjá því að miða fyrsta kunnáttustig við lok skyldunáms fremur en við nám sem lýkur við 11–12 ára aldur 
eins og gert er í ISCO-88.

Tvenns konar markmið

Starf og kunnátta
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Þótt skólaganga sé notuð til að skilgreina kunnáttustigin þýðir það ekki að sú kunnátta sem þarf til þess 
að vinna tiltekin störf geti aðeins áunnist með formlegu skólanámi. Kunnáttu má ekki síður afla með 
þjálfun og reynslu. Í starfaflokkuninni er fyrst og fremst miðað við næga kunnáttu til þess að leysa af 
hendi þau verkefni og sinna þeim skyldum sem tiltekið starf krefst en ekki hvort starfsmaður í ákveðnu 
starfi hefur til að bera meiri eða minni kunnáttu en annar starfsmaður í sömu starfsgrein.

Þegar nauðsynlegrar kunnáttu er aflað með formlegri menntun eða starfsþjálfun eru kunnáttu stig  
2. útgáfu ÍSTARF95 skilgreind á eftirfarandi hátt:

Fyrsta kunnáttustig (a) tekur mið af fyrsta og öðru menntunarstigi ISCED97-flokkunarinnar og miðast við 
lok skyldunáms.
Annað kunnáttustig (b) miðast við þriðja og fjórða menntunarstig ISCED97, þ.e. að lokið sé allt að þriggja 
ára almennu framhaldsskólanámi eða starfsmenntunarnám að loknu skyldunámi. Um getur verið 
að ræða tveggja til þriggja ára námsbrautir í fjölbrautaskólum og iðnskólum, t.d. verslunarpróf eða 
sveinspróf, starfsmenntun á vinnustað eða námskeið sem veita starfsréttindi, svo sem meirapróf bíl-
stjóra eða skipstjórnarpróf á bát allt að 30 brúttó tonnum.
Þriðja kunnáttustig (c) miðast við menntunarstig 5b í ISCED97 þ.e. að lokið sé starfsmiðuðu háskólanámi 
eða stuttu hagnýttu námi, sem er almennt hagnýtt, tæknilegt eða starfsmiðað. Námið veitir ekki 
beinan aðgang að doktorsstigi og er að lágmarki tvö ár.  
Fjórða kunnáttustig (d) tekur mið fimmta og sjötta menntunarstigi ISCED97, en það miðast við nám sem 
hefst að loknu framhaldsskólaprófi, þrjú eða fleiri ár og leiðir til háskólagráðu (B.A., B.S., B.Ed., meist-
araprófs, doktorsprófs o.þ.h.) eða sambærilegrar gráðu.

Ekki verður komist hjá því að nota að einhverju leyti huglægt mat á kunnáttustigi einstakra starfa eða 
starfsgreina við flokkun samkvæmt ÍSTARF95 2. útgáfu. Kröfur um skólagöngu eða prófgráðu eru þá aðeins 
eitt þeirra atriða sem þarf að huga að. Ef starfslýsing gerir t.d. ráð fyrir staðgóðri málakunnáttu starfs-
manns er ljóst að þeirrar kunnáttu er hægt að afla með ýmsum hætti, til dæmis í almenna skólakerfinu 
með stúdentsprófi. Auk þess gætu umsækjendur um slíkt starf uppfyllt skilyrðin með sjálfsnámi, 
námskeiðum, búsetu erlendis eða á annan hátt.

Mörk framhaldsskólamenntunar og háskólamenntunar

Í ÍSTARF95 2. útgáfu er gert ráð fyrir að störf sem krefjast framhaldsmenntunar eða starfs menntun ar, sem 
er metin minni en sem nemur lægstu háskólagráðu en meiri en sem nemur t.d. iðnskólaprófi, skuli flokka í 
bálk 3 Tæknar og sérmenntað starfsfólk.

Við íslenskar aðstæður verður að setja a.m.k. þrjú skilyrði til að hægt sé að flokka menntun í fimmta stig, 
þ.e. lægsta háskólastig; í fyrsta lagi að skilyrðislaust sé krafist stúdentsprófs eða sambærilegrar mennt-
unar áður en nám getur hafist; í öðru lagi að námið sé a.m.k. þriggja ára nám með töluverðri áherslu á 
fræðilegan þátt námsins; í þriðja lagi að námið sé almennt viður kennt sem háskólanám og ljúki með 
gráðu sem jafngildir a.m.k. B.A.- eða B.S.-gráðu.

Dæmi um nám, sem krefst stúdentsprófs eða sambærilegs prófs, er nám í kerfisfræði við Há skól ann í 
Reykjavík. Það er hins vegar aðeins tveggja ára nám sem lýkur ekki með jafngildi B.S. gráðu í kerfisfræði. 
Störf við tölvur, sem gera hæfniskröfur sem samsvara 2 ára námi í kerfis fræði, ætti því ekki að telja með 
klasanum 213 Sérfræðingar á tölvusviði heldur með klasanum 312 Tæknar á tölvusviði.

Helsta hlutlæga viðmiðunin sem hægt er að nota til að komast að raun um hvort nám er almennt við-
urkennt sem jafngildi lægstu gráðu háskólamenntunar, til dæmis B.A., B.S. eða B.Ed., er hvort námið opnar 
þeim sem því hafa lokið fyrirstöðulitla leið til vísindanáms, þ.e. til menntun ar sem flokkast undir sjötta 
flokk ISCED97 og lýkur venjulega með doktorsprófi.

uppbygging

Alþjóðlega flokkunarkerfið, sem notað er í 2. útgáfu af ÍSTARF95, er þannig upp byggt að starfsgreinum 
er skipað saman eftir skyldleika þeirra í bálka. Þeir greinast síðan í deildir, klasa og loks í starfaflokka og er 
greiningin sýnd með fjögurra stafa tölu. Flokkunarkerfið er á þessa leið:

Kunnátta ekki aðeins 
áunnin með skólanámi

Huglægt mat á  
kunnáttustigi

Þrenns konar skilyrði

Bálkar, deildir, klasar  
og starfaflokkar
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Fyrsta þrep flokkunarkerfisins er 1. bálkur. Hann er merktur með einum tölustaf og eru bálkarnir alls tíu.
Annað þrep flokkunarkerfisins skiptir bálkum í 2. deildir sem merktar eru með tveggja stafa tölu. Deild-
irnar eru 28.
Þriðja þrepið greinir deildir í 3. klasa starfsgreina og eru þeir auðkenndir með þriggja stafa tölu. Alls eru 
114 klasar í kerfinu.
Fjórða þrep flokkunarkerfisins er 4. starfaflokkurinn sem auðkenndur er með fjögurra stafa tölu og eru 
starfaflokkarnir 381. Þar sem flokkarnir eru ekki fleiri nær hver þeirra oftast yfir fjölmargar skyldar 
starfsgreinar. Í hverri starfsgrein getur síðan verið ótilgreindur fjöldi starfa.

Í íslensku útgáfunni af flokkunarkerfinu, í bálkum 1–9, hefur fimmta tölustafnum, stöðutölu, verið bætt 
við fjögurra tölustafa kerfið sem hér hefur verið lýst, og er hún notuð til að auðkenna mismunandi stöðu 
starfsmanna sem annars hafa með höndum skyld verkefni eins og nánar er útskýrt að neðan.

Eftirfarandi dæmi sýna hvernig störf flokkast í starfaflokka eftir 2. útgáfu ÍSTARF95:

Dæmi 1

Starf: Augnlæknir

2 Sérfræðistörf
22 Sérfræðistörf í náttúruvísindum, líffræði og heilbrigðisgreinum
222 Sérfræðistörf í heilbrigðisgreinum (nema hjúkrun)
2221 Sérfræðistörf við lækningar
2221.# Augnlæknir

Dæmi 2

Starf: Prentari

7 Störf  iðnaðarmanna og sérhæfðs iðnverkafólks
73 Störf fíntækjasmíða, handíðafólks og bókagerðarmanna
734 Störf bókagerðarmanna
7341 Störf prentsmiða og grafískra miðlara
7341.# Prentari

Samkvæmt ofangreindum dæmum falla störf augnlækna í starfaflokkinn 2221 Sérfræðistörf við lækningar 
og störf prentara í starfaflokkinn 7341 Störf prentsmiða og grafískra miðlara.

Stöðutala

Í fyrstu fjórum þrepum flokkunarkerfisins eru störf flokkuð saman eftir verkefnum og skyldum. Er þá ekki 
tekið tillit til þess hvort starfsmaður er t.d. verkstjóri eða undirmaður, lærlingur eða sveinn, launþegi eða 
eigandi. Starfaflokkurinn endurspeglar þannig ekki stöðu starfsmanna, heldur einungis hvað þeir gera. 
Við athuganir á vinnumarkaðnum getur þó verið nauðsynlegt að greina á milli t.d. flokksstjóra og annarra 
starfsmanna, eða milli iðnlærðra starfsmanna og iðnnema, eigenda og launþega þótt störfin sem þeir 
gegna falli undir sama starfaflokk. Þetta á sérstaklega við um kjararannsóknir þar sem staða skiptir miklu 
máli varðandi launakjör. Til að koma til móts við þessar þarfir hefur Hagstofan því skilgreint fimmta þrepið 
í flokkunarkerfinu með því að bæta fimmta tölustafnum, stöðutölu, við tölu starfaflokksins.

Hagstofan bætir fimmta 
tölustafnum við  

í fimmta þrepi
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stöðutölur í ÍstarF95, 2. útgáfu

Staða Tölur

Óskilgreind (almennt starfsfólk) 0

Flokksstjóri/verkstjóri 1

Iðnlærður 2

Iðnlærður flokksstjóri/verkstjóri 3

Einyrki 4

Eigandi með starfsmenn 5

Iðnlærður einyrki 6

Iðnlærður eigandi með starfsmenn 7

Iðnnemi 8

Stöðutalan er sett saman úr þremur þáttum, verkstjórn, iðnmenntun og fyrirtækiseign, auk iðnnáms, en 
hver þáttur hefur sérstakt tölugildi. Tafla 1 sýnir hvernig verkstjórnarþátturinn, iðnmenntunarþátturinn 
og eignarþátturinn raðast saman. Á eftir fer nánari skilgreining á hverjum þætti fyrir sig.

Verkstjórnarstörf og störf flokksstjóra (tölugildið 1), sem eru aðallega fólgin í gæðamati og eftirliti með 
vinnu starfsfólks, eru flokkuð með þeim störfum sem litið er eftir. Í mörgum tilvikum er þó ástæða til að 
greina verkstjóra frá öðrum starfsmönnum, t.d. vegna launasamanburðar. Ef megin verkefni verkstjóra 
er hins vegar að skipuleggja og samræma framleiðslu eða þjónustu fremur en einvörðungu eftirlit með 
starfsmönnum, verður að líta á starf hans sem stjórnunarstarf og flokka það í viðeigandi starfaflokk, t.d. 
innan klasans 122 Yfirmenn framleiðslu og rekstrar deilda.

Iðnlærðir (tölugildið 2) eru þeir sem hafa sveinsréttindi eða sambærilega starfsmenntun.

Eigendur (tölugildið 5) í skilningi starfaflokkunarinnar eru eigendur fyrirtækja sem starfa fremur að verk-
efnum fyrirtækisins en stjórnun. Í þeim tilvikum eru eigendurnir flokkaðir í samræmi við starfið sem þeir 
gegna aðallega en ekki sem stjórnendur eða yfirmenn. Ef eigendur eru án starfsmanna teljast þeir ein-
yrkjar.

Iðnnema (tölugildið 8) á jafnan að flokka eftir því starfi sem þeir gegna í reynd. Stöðutöluna má hins vegar 
nota til að greina starf þeirra frá öðrum störfum í sama starfaflokki.

Dæmi 3

Starf: Pípulagningarmaður; starfar einn sem verktaki

7 Störf iðnaðarmanna og sérhæfs iðnverkafólks
71 Störf náma- og byggingarmanna
713 Störf byggingarmanna við frágang
7136 Störf pípulagningarmanna
7136.6 Pípulagningarmeistari án starfsmanna

Tafla 1

Stöðutalan sett saman úr 
þremur þáttum
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Kunnáttustig og bálkar

Tengsl kunnáttustiga og bálka í ÍSTARF95, 2. útgáfu

Bálkur Kunnáttustig

1 Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn og stjórnendur •

2 Sérfræðingar 4

3 Tæknar og sérmenntað starfsfólk 3

4 Skrifstofufólk 2

5 Þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk 2

6 Bændur og fiskimenn 2

7 Iðnaðarmenn og sérhæft iðnverkafólk 2

8 Véla- og vélgæslufólk 2

9 Ósérhæft starfsfólk 1

0 Hermenn •

Eins og fram kemur í töflu 2 er aðeins unnt að tengja átta bálka við kunnáttustigin fjögur. Kunnáttu-
hugtakið er óskilgreint í bálki 1 Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn og stjórnendur og í bálki 0 Hermenn. 
Við nánari athugun hefur komið í ljós að nauðsynleg kunnátta til þess að leysa af hendi verkefni og sinna 
skyldum sem fylgja störfum sem falla undir þessa tvo bálka er of margbreytileg og óskilgreind til þess 
unnt sé að tengja þau einhverju einu kunnáttustigi. Loks má nefna að ekki er beinlínis hægt að halda því 
fram að 10. bekkur grunnskóla sé skilyrði fyrir ráðningu í ósérhæfð störf í bálki 9, heldur er þar um að ræða 
störf sem að jafnaði krefjast ekki meiri menntunar en sem nemur grunnskólanámi.

Að kunnáttustiginu frátöldu fer frekari sundurgreining starfaflokka í 2. útgáfu  ÍSTARF95 eftir sérhæfingu 
starfsins.

Í starfaflokkinum 381, sem mynda neðsta þrep hinnar eiginlegu starfaflokkunar, eru í flestum tilvikum 
fleiri en ein starfsgrein, starf eða starfsheiti. Reynslan sýnir að því þróaðri sem hagkerfi og verkaskipting 
er því fleiri störf flokkast saman í starfaflokk. Í þessari handbók eru birtir talnalyklar fyrir öll fjögur flokk-
unarstigin ásamt almennri lýsingu á eðli og innihaldi starfsgreina í fyrstu þremur flokkunarþrepunum.  
Í stað lýsingar á fjórða flokkunarþrepinu, starfaflokknum, eru birt dæmi um störf eða starfsheiti. Í viðauka 
er prentaður listi yfir tæplega þrjú þúsund og fimmhundruð starfsheiti með flokkunarnúmerum.

Skýringar við bálka

1 Störf kjörinna fulltrúa, æðstu embættismanna og stjórnendur
Hér flokkast störf þar sem viðfangsefnin felast í að ákveða og framkvæma stefnu hins opinbera, setja lög 
og semja reglugerðir, fylgjast með framkvæmd þeirra og koma fram fyrir hönd ríkis eða sveitarfélaga. Enn-
fremur flokkast hér störf sem fela í sér áætlanagerð, stjórnun og samhæfingu á stefnu og starfsemi einka-
fyrirtækja, samtaka eða stofnana. Ekkert eitt kunnáttustiganna tengist þessum bálki.

2 Störf sérfræðinga
Hér flokkast störf sem krefjast sérfræðilegrar þekkingar og reynslu á sviði raunvísinda og hugvísinda. 
Viðfangsefnin felast í því að auka þá þekkingu sem fyrir er, nota vísindaleg og listræn hugtök og kenn-
ingar til að leysa vandamál og annast kennslu á kerfisbundinn hátt. Flest störf í bálkinum krefjast kunnáttu 
samkvæmt fjórða kunnáttustigi ÍSTARF95, þ.e. að minnsta kosti B.A., B.S., B.Ed. eða sambærilegrar mennt-
unar.

3 Tæknar og sérmenntað starfsfólk
Hér flokkast störf sem krefjast tæknilegrar þekkingar og reynslu á sviði raunvísinda og hugvísinda. 
Viðfangsefnin felast í tæknilegri vinnu við útfærslu hugtaka og aðferðum áðurnefndra sviða, ennfremur 
kennslu á tilteknum menntastigum. Flest störf í bálkinum krefjast kunnáttu samkvæmt þriðja kunn-
áttustigi ÍSTARF95. Í mörgum tilvikum er farið fram á kunnáttu sem jafngildir fjögurra ára námi í framhalds-
skóla, t.d. stúdentspróf eða sambærilega menntun eða réttindapróf úr ýmsum sérskólum.

Tafla 2

Talnalyklar fyrir öll fjögur 
flokkunarstigin
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4 Skrifstofustörf
Hér flokkast störf sem krefjast þeirrar þekkingar og reynslu sem þarf til að skipuleggja, halda til haga, 
reikna út og kalla fram upplýsingar. Viðfangsefnin felast í skylduverkum ritara, notkun ritvinnslutölva 
og annarra skrifstofutækja, skráningu og úrvinnslu talnaupplýsinga og margvíslegri þjónustu við 
viðskiptavini, aðallega póstþjónustu, gjaldkerastörfum og móttöku. Flest störf í bálkinum krefjast kunnáttu 
samkvæmt öðru kunnáttustigi ÍSTARF95. Í mörgum tilvikum er farið fram á kunnáttu sem jafngildir stúd-
entsprófi.

5 Þjónustu-, sölu- og afgreiðslustörf
Hér flokkast störf sem krefjast þekkingar og reynslu til að veita persónulega þjónustu, sinna öryggisgæslu 
og selja vöru og þjónustu. Viðfangsefnin felast í þjónustu í tengslum við ferðalög, heimilishald, mat- og 
framreiðslu, öryggisgæslu, löggæslu eða afgreiðslu í verslunum. Flest störf í bálknum krefjast kunnáttu 
samkvæmt öðru kunnáttustigi ÍSTARF95. Í mörgum tilvikum eru gerðar kröfur til iðnmenntunar eða a.m.k. 
tveggja ára náms á verslunarbraut.

6 Störf bænda og fiskimanna
Hér flokkast störf sem krefjast þekkingar og reynslu í framleiðslu landbúnaðarvara, skógrækt og 
fiskveiðum. Viðfangsefnin felast einkum í garðyrkju og kornrækt, búfjárrækt, fiskveiðum, fiskeldi ásamt 
ræktun nytjaskóga. Ennfremur felst í þeim sala afurða til heildsala og flutningur á markað. Flest störf í 
bálknum krefjast kunnáttu samkvæmt öðru kunnáttustigi ÍSTARF95.

7 Störf iðnaðarmanna og sérhæfðs iðnverkafólks
Hér flokkast störf sem krefjast þekkingar og reynslu í iðngrein eða handíðum, m.a. skilnings á efnum og 
verkfærum sem notuð eru svo og á framleiðsluferlinu öllu, eiginleikum framleiðslu vörunnar/verksins og 
notagildi. Viðfangsefnin felast einkum í námavinnslu, smíði húsa og annarra mannvirkja og framleiðslu 
handunninna vara. Flest störf í bálknum krefjast kunnáttu samkvæmt öðru kunnáttustigi ÍSTARF95. Í 
flestum tilvikum eru gerðar kröfur um iðnmenntun eða töluverða starfsreynslu á tilteknu sviði iðnaðar-
framleiðslu.

8 Störf véla- og vélgæslufólks

Hér flokkast störf sem krefjast þekkingar og reynslu til að stjórna og hafa eftirlit með stórvirkum 
og oft sjálfvirkum vélum og tækjum. Viðfangsefnin felast í því að stjórna og gæta véla og tækja í 
námuvinnslu, stóriðjuverum og verksmiðjum svo og að stjórna bifreiðum og vinnuvélum. Undir 
þennan bálk fellur einnig samsetningarvinna á vöru úr tilbúnum einingum. Flest störf í bálknum 
krefjast kunnáttu samkvæmt öðru kunnáttustigi ÍSTARF95. Í mörgum tilvikum er gert ráð fyrir 
einhverri menntun umfram skyldunám eða töluverðri starfsreynslu.

9 Störf ósérhæfðs starfsfólks
Hér flokkast störf sem krefjast tiltölulega einfaldra og einhæfra vinnubragða sem unnin eru með 
handverkfærum. Oft fela störfin í sér töluvert líkamlegt erfiði. Viðfangsefnin felast í götusölu, dyravörslu, 
ræstingu og verkamannastörfum við námavinnslu, landbúnað, fiskveiðar, byggingar vinnu og iðnað. Flest 
störf í bálknum krefjast kunnáttu samkvæmt fyrsta kunnáttu stigi ÍSTARF95. Ekki er gert ráð fyrir sérstakri 
starfsreynslu eða menntun umfram skyldunám.

0 Hermenn
Til hermanna teljast atvinnuhermenn og þeir sem sinna herskyldu. Hér flokkast ekki borgara legir starfs-
menn sem starfa við varnarmál, lögreglumenn, tollverðir eða starfsmenn landhelgis gæslu. Ekki er vísað til 
kunnáttustiga við skilgreiningu bálksins.

Athugasemdir um einstök atriði 

Störf með víðtækt verksvið og skyldur

Umfang verkefna og starfsskyldna sem falla undir sama starfið er að jafnaði í öfugu hlutfalli við stærð fyr-
irtækis eða stofnunar. Til dæmis fellur vélritun og skjalavarsla í litlu fyrirtæki venjulega undir sama starf 
og móttaka viðskiptavina en stærri fyrirtæki skipta slíkum verkefnum milli fleiri starfa. Þetta á ekki síst við 
á Íslandi þar sem saman fer smæð hagkerfisins og oft lítt þróuð verkaskipting. Venjur og kjarasamningar 
hafa einnig áhrif á hvernig verkefnum og skyldum er skipt milli starfa.

Venjur og kjarasamningar 
hafa áhrif
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Í 2. útgáfu af ÍSTARF95 eru störf og starfsgreinar skilgreindar með vísan til algengustu samsetningar 
verkefna og skyldna. Því koma oft upp vandamál við flokkun starfa þegar verkefni og skyldur eru ekki í 
samræmi við flokkunarkerfið.

Í slíkum tilvikum skal styðjast við eftirfarandi vinnureglur:

Ef verkefni og skyldur starfs gera mismiklar kröfur um þjálfun eða reynslu flokkast slík störf með tilliti (a) 
til þeirra verkefna og skyldustarfa sem krefjast hæsta kunnáttustigsins. Til dæmis ætti starf sem felur 
í sér bókhald, vélritun, símavörslu og kaffihitun ásamt skrifstofustörfum að flokkast í starfaflokkinn 
3433 Bókarar. 
Ef verkefni og skyldur eru á mismunandi stigum vöruframleiðslu og dreifingar ættu verkefni, sem (b) 
tengd eru framleiðslunni, að ráða flokkun fremur en verkefni sem snúa að sölu og markaðsfærslu vör-
unnar, flutningi hennar eða stjórnun framleiðslunnar nema eitt þessara atriða sé ráðandi. Til dæmis 
ætti bakari, sem bakar brauð og kökur og afgreiðir jafnframt í brauðbúðinni, ekki að flokkast sem af-
greiðslumaður heldur sem bakari, þ.e. hann fellur undir 7412 Störf bakara og sælgætisgerðarmanna 
fremur en 5221 Afgreiðslu og sölustörf í dagvöruverslunum, bakaríum, bensínstöðvum, lagerum, sjopp
um, myndbandaleigum og lík störf. 
Ef starf felur í sér mörg verkefni en hvorki er hægt að greina mismunandi kunnáttustig né skilja á milli (c) 
framleiðslu og þjónustu, gildir fyrrnefnd regla að flokka eftir aðalverkefni starfsmannsins.

Tæknivæðing og kunnátta

Tilkoma sjálfvirkra véla í fjöldaframleiðslu hefur breytt þörf á sérhæfðri kunnáttu einstak linga eftir því 
hvort varan er framleidd af handverksmanni eða framleidd með háþróuðum tækjabúnaði. Til dæmis eru 
hæfniskröfur til þeirra sem vinna við málmsmíðar eða útsaum aðrar en til þeirra sem stjórna eða gæta 
sjálfvirkra véla á vélaverkstæði eða starfa við fjöldaframleiðslu á fatnaði.

Í 2. útgáfu af ÍSTARF95 hefur störfum, þar sem ólíkar hæfniskröfur eru gerðar, verið skipað í bálka 7 og 
8. Í 7. bálk, Störf iðnaðarmanna og sérhæfðs iðnverkafólks, falla handverksstörf og sérhæfð störf í ýmsum 
iðngreinum sem krefjast iðnmenntunar eða sérhæfingar, svo sem störf málmsmiða, trésmiða, bakara, 
málara o.s.frv.. Í bálkinum 8 Véla og vélgæslufólk flokkast hins vegar störf í stjórnun og gæslu véla og 
stórra tækja. Sem dæmi má taka að starf saumakonu, sem starfar aðallega við handstýrðar saumavélar við 
saumaskap á t.d. gluggatjöldum, flokkast í 7436 Sérhæfð störf við saumastörf og útsaum, en starfsmaður við 
hálfsjálfvirkar saumavélar á saumastofu eða í fataverksmiðju fellur í flokkinn 8263 Störf vélafólks við iðn
aðarsaumavélar.

Meginreglan er sú að iðnaðarmenn í framleiðslugreinum flokkast í bálk 7 Störf iðnaðarmanna og sérhæfðs 
iðnverkafólks en óiðnlært starfsfólk ýmist í bálk 8 Störf véla og vélgæslufólks eða bálk 9 Ósérhæfð störf. Frá 
þessu eru nokkrar undantekningar, t.d. er gert ráð fyrir að ýmis sérhæfð störf við fiskvinnslu, önnur en 
vélastörf, séu flokkuð í 7419 Sérhæfð störf við fiskiðnað. Fiskvinnslustörf, sem ekki krefjast neinnar kunnáttu 
eða starfsreynslu eða sjálfstæðra vinnubragða og reyna oft á líkamann, svo sem burður, saltaustur o.þ.h., 
skal hins vegar setja í flokk 9322 Störf verkafólks í fiskvinnslu.

Kyngreining starfsheita

Kyngreining íslenskra starfsheita í ÍSTARF95 2. útgáfu er vandamál sem ekki er fyrir hendi í hinni ensku 
útgáfu ISCO-88. Í íslensku eru orð sem tengjast starfsheitum oftast í karlkyni þótt undan tekningar séu 
á því, t.d. þegar síðasti liður þeirra er -kona. Þá hefur heitið „maður“ bæði almenna merkingu og kyn-
greinda, þ.e. nær ýmist til karla og kvenna eða yfir karlmenn eina. Í mörgum tilvikum má komast hjá þessu 
með því að nota hlutlaus orð, svo sem „tæknir“, „-fræðing ur“, „fulltrúi“ eða „-liði“, eins og gert hefur verið í 
síðari tíma nýyrðasmíð starfsheita.  
Í öðrum tilvikum verður þó ekki undan því vikist að grípa til endingarinnar „-maður“, svo sem í orðunum 
starfsmaður eða hermaður þar sem önnur samheiti hljóma hjárænulega. Þar sem við á eru notuð önnur 
hlutlausari samheiti, svo sem „fólk“, t.d. í heiti bálks 9 Ósérhæft starfsfólk.

Störf utan hefðbundins vinnumarkaðar

Við uppbyggingu á 2. útgáfu ÍSTARF95 var reynt að taka tillit til starfsgreina sem falla utan hefð bundins 
vinnumarkaðar. Þar er oft um að ræða ýmiss konar heimilisiðnað eða þjónustu sem ekki er rekin innan 
eiginlegra fyrirtækja eða háð opinberum leyfum. Eftirfarandi starfaflokkar geta nýst við flokkun slíkra 

Ólíkar hæfniskröfur

Reynt að nota  
hlutlaus orð
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starfsgreina: 7331 Störf handíðafólks með tré og skyld efni; 7332 Störf handíðafólks með vefnað, leður og skyld 
efni; 9111 Störf götusala og 9120 Störf skóburstara og annarra við götuþjónustu.

Fábreytni í hagkerfi og orðanotkun

Skortur á viðurkenndum starfsheitum er ein afleiðing fábreytni og smæðar íslenskra fyrirtækja.  
Í ýmsum greinum atvinnulífsins er allnákvæm verkaskipting, t.d. í stórum byggingarfyrirtækjum, án þess 
að hún endurspeglist í notkun starfsheita. Ekki er óalgengt að launaskrið sé falið í breyttu starfsheiti 
viðkomandi starfsmanns án þess að um breytingu á starfi sé að ræða í reynd, svo sem þegar ritari er í einu 
vetfangi orðinn fulltrúi.

Við þessar kringumstæður verður fyrst og fremst að líta á verksvið starfsins sem um ræðir en láta ekki 
glepjast af orðanotkun sem breiðir yfir raunverulegan verkefnamun.

Athugasemdir um einstakar starfsgreinar

Störf við gæðaeftirlit þar sem meginverkefnið er að tryggja samræmi við gæðastaðla og forskriftir fram-
leiðanda eru flokkuð í 3152 Tækni og rannsóknarstörf við öryggis, hollustu og gæðaeftirlit. Hins vegar eru 
eftirlitsstörf, sem aðallega felast í vélrænu eftirliti og einfaldri skoðun á framleiðsluvörum, flokkuð með 
sjálfum framleiðslustörfunum. Dæmi um þau síðarnefndnu eru störf á framleiðslulínum í fiskvinnslu þar 
sem gæðaeftirlitsfólkið flokkast með starfsmönnum í snyrtingu og pökkun í 7419 Sérhæfð störf við fisk
iðnað.

Tæknifræðingar og fleiri aðilar eru flokkaðir með verkfræðingum enda telst menntun þeirra jafngild B.S.-
gráðu í verkfræði.

Þjálfunarstörf, sem felast aðallega í þjálfun starfsmanna á vinnustað, stöðugu eftirliti og leiðsögn, flokkast 
með þeim störfum sem verið er að leiðbeina um. Hér má nefna sem dæmi meistara í iðngrein og æfinga-
kennara. Kennslustörf, sem felast aðallega í einkakennslu, flokkast með viðeigandi kennslustigi. Athygli er 
vakin á því að ökukennsla, flugkennsla og sambærileg kennsla er flokkuð í 3340 Störf annarra leiðbeinenda 
og þjálfa.

Leiðbeinendur, þ.e. skólakennarar, sem ekki hafa kennsluréttindi en gegna eigi að síður sömu störfum og 
kennarar með full réttindi, flokkast samkvæmt starfinu sem þeir gegna en ekki menntun sinni.

Sérhæfð störf í fiskvinnslu, t.d. við framleiðslulínur, söltun, handflökun o.þ.h. skal flokka í 7419 Sérhæfð 
störf við fiskiðnað. Tækjafólk við frystitæki flökunarvélar, afhausunarvélar o.þ.h. í frystihúsum skal flokka í 
8279 Störf vélafólks við fiskiðnað. Fiskvinnslustörf sem ekki krefjast sérstakrar kunnáttu eða starfsreynslu 
eða sjálfstæðra vinnubragða og reyna oft á líkamann skal hins vegar telja í flokk 9322 Störf verkafólks í fisk
iðnaði.

Störf við rannsóknir og þróun eru flokkuð með hliðsjón af viðkomandi sérgrein í bálk 2 Störf sérfræðinga. 
Frá þessu er þó sú undantekning að háskólakennarar eru flokkaðir sérstaklega jafnvel þótt meginhluti 
starfs þeirra kunni að felast í rannsóknarstarfi.

Iðnnemar og fólk í starfsþjálfun flokkast eftir þeim verkum sem það gegnir í reynd en ekki samkvæmt 
þeirri starfsgrein sem lært er til. Störf þeirra má auðkenna sérstaklega með stöðu tölunni 8 sem fimmta 
tölustaf.

Íslenskir hermenn eru ekki starfandi á Íslandi. Hins vegar getur þurft að grípa til bálksins 0 Hermenn til að 
flokka t.d. störf maka íslenskra ríkisborgara.

Störf Verkefnastjóra eru flokkuð með hliðsjón af viðkomandi sérgrein í bálkinum 2 Störf sérfræðinga.

Verksvið starfs  
látið skera úr

Fiskvinnslustörf

Hermenn
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Dæmi um hugsanlega samsetningu starfa í fyrirtækjum og stofnunum

A. Flokkun starfsheita í fiskvinnslu, matvöruverslun og útgerðarfyrirtæki

Fiskvinnsla
Fyrirtæki með 10–99 starfsmenn
bókhaldari 3433.#
eftirlitsmaður ótilgreint 3152.#
fjármálastjóri (aðallega gjaldkeraswtörf ) 3433.#
fjármálastjóri (aðallega stjórnun) 1231.#
flakari við handflökun 7419.#
flakari við vélflökun 8279.#
framkvæmdastjóri  1210.#
gæðaeftirlitsmaður við framleiðslulínu í frystihúsi 3152.#
gæðastjóri 3152.#
lyftarastjóri 8334.#
matsmaður við fiskmat 3152.#
ritari framkvæmdastjóra 3431.#
sendibílstjóri 8322.#
sérfræðingur við vöruþróun í iðntæknifræði 2149.#
skrifstofumaður í framleiðslustjórn 4132.#
skrifstofumaður í vöruflutningum 4133.#
skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf 4115.#
skrifstofumaður við birgðavörslu 4131.#
skrifstofumaður við bókfærslu 4121.#
skrifstofumaður við gagnainnslátt 4113.#
skrifstofumaður við launaútreikning 4121.#
skrifstofumaður við símavörslu 4223.#
skrifstofumaður við vélritun 4111.#
starfsmaður í handpökkun í frystihúsi 9322.#
starfsmaður í snyrtingu í frystihúsi 7419.#
starfsmaður í vélpökkun í frystihúsi 8279.#
starfsmaður við hráefnisinnkaup 3416.#
starfsmaður við vöruþróun 3119.#
sölumaður í fiskheildsölu 3415.#
tækjamaður við hraðfrystingu 8279.#
vélgæslumaður við hausunarvél 8279.#
vélstjóri í frystihúsi (almennur) 3115.#
verkstjóri í tækjasal (aðallega við eftirlit) 8279.#
verkstjóri í frystihúsi (aðallega stjórnun) 1222.#
vörubílstjóri 8324.#
yfirverkstjóri í frystihúsi (aðallega stjórnun) 1222.#

Matvöruverslun
Fyrirtæki með 10–99 starfsmenn
aðstoðarverslunarstjóri (aðallega við afgreiðslu) 5221.#
aðstoðarverslunarstjóri (aðallega stjórnun) 1224.#
afgreiðslumaður á kassa 5223.#
afgreiðslumaður í verslun 5221.#
afgreiðslumaður á lager 5221.#
deildarstjóri, kjötiðnaðarmaður í verslun (aðallega
við kjötvinnslu) 7411.#
deildarstjóri, kjötiðnaðarmaður í verslun (aðallega við stjórnun) 1224.#
deildarstjóri söludeildar í verslun (aðallega við afgreiðslu) 5221.#
deildarstjóri söludeildar í verslun (aðallega við stjórnun) 1224.#
framkvæmdastjóri 1212.#
innkaupamaður 3416.#
kjötiðnaðarmaður 7411.#
lagermaður 9330.#
lagerstjóri (aðallega við stjórnun) 1235.#
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sendibílstjóri 8322.#
starfsmaður við afgreiðslu 5221.#
starfsmaður í kjötvinnslu 7411.#
starfsmaður við röðun í hillur 5221.#
verslunarstjóri (aðallega við stjórnun) 1224.#

Útgerðarfyrirtæki
Fyrirtæki með 10–99 starfsmenn
1. vélstjóri 3141.#
2. vélstjóri 7233.#
bátsmaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn 6429.#
bátsmaður á frystitogara stærri en 20 brúttótonn 6429.#
bátsmaður á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn 6429.#
bókari 3433.#
framkvæmdastjóri 1210.#
háseti á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn 6429.#
háseti á frystitogara stærri en 20 brúttótonn 6429.#
háseti á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn 6429.#
matsveinn á skipi 5122.#
símavörður 4223.#
skipstjóri á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn 6421.#
skipstjóri á frystitogara stærri en 20 brúttótonn 6421.#
skipstjóri á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn 6421.#
skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf 4115.#
skrifstofustjóri (aðallega stjórnun) 1231.#
stýrimaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn 6422.#
stýrimaður á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn 6422.#
stýrimaður frystitogara stærri en 20 brúttótonn 6422.#
útgerðarstjóri 1221.#
aðstoðarmaður vélstjóra 8162.#

B. Flokkun starfsheita hjá sveitarfélagi

Bæjarskrifstofa
aðalbókari (aðallega við bókhald) 3433.#
aðalbókari (aðallega stjórnun) 1231.#
afgreiðslugjaldkeri 4211.#
afgreiðsluritari 4222.#
bókari 3433.#
byggingarfulltrúi 2141.#
bæjargjaldkeri (aðallega við stjórnun) 1231.#
bæjarritari 1120.#
bæjarstjóri 1120.#
bæjartæknifræðingur 2142.#
bæjarverkfræðingur 2142.#
fjármálastjóri 1231.#
fulltrúi aðalbókara 3433.#
launafulltrúi 4121.#
ritari bæjarstjóra 3431.#
launaskrárritari 4121.#
skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf 4115.#

Áhaldahús, mannvirki og framkvæmdir
birgðavörður 4131.#
bæjarverkstjóri 1239.#
flokksstjóri í bæjarvinnu á lager 4131.#
flokksstjóri í garðyrkju 9211.#
flokksstjóri í viðhaldi 9313.#
flokksstjóri við bæjarframkvæmdir 9312.#
flokksstjóri við lóða- og götuhreinsun 9162.#
flokksstjóri við sorphirðu 9161.#
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forstöðumaður vinnuskóla 1239.#
garðyrkjustjóri 1221.#
pípulagningarmaður 7136.#
starfsmaður í bæjarvinnu við kranavinnu 8333.#
starfsmaður í bæjarvinnu við almenn verkamannsstörf 9312.#
starfsmaður í bæjarvinnu við birgðavörslu 4131.#
starfsmaður í bæjarvinnu við jarðvinnutæki 8332.#
starfsmaður í bæjarvinnu við lóða- og götuhreinsun 9162.#
starfsmaður í bæjarvinnu við sorphreinsun 9161.#
verkamaður gengur í störf húsasmiða 7123.#
verkamaður í bæjarvinnu á lager 4131.# 
verkamaður í unglingavinnu við garðyrkju 9211.#
verkamaður í unglingavinnu við hreinsun 9162.#
verkamaður í unglingavinnu við sorphreinsun 9161.#
verkamaður í viðhaldi 9313.#
verkamaður við byggingarvinnu 9313.#
verkamaður við bæjarframkvæmdir 9312.# 
verkamaður við garðyrkju 9211.# 
verkamaður við sorphreinsun 9161.#
verkstjóri áhaldahús (aðallega stjórnun) 1239.#
verkstjóri vélaverkstæði (aðallega stjórnun) 1239.#
yfirflokksstjóri í bæjarvinnu á lager 4131.#
yfirflokksstjóri í viðhaldi 9313.#
yfirflokksstjóri við bæjarframkvæmdir 9312.#
yfirflokksstjóri við garðyrkju 9211.#
yfirflokksstjóri við hreinsun 9162.#
yfirflokksstjóri við sorphreinsun 9161.#

Félags- og heilbrigðismál
aðstoðarfélagsmálafulltrúi 3460.#
augnþjálfi 3229.#
dagvistarfulltrúi 3439.#
deildarstjóri á leikskóla 2332.#
deildarþroskaþjálfi 2342.#
öldrunarfulltrúi 3460.#
félagsmálafulltrúi 3460.#
félagsmálastjóri 1239.#
félagsráðgjafi 2446.#
ferðamálastjóri 1210.#
forstöðumaður dagvistar (aðallega umönnun) 2332.#
forstöðumaður dagvistar (aðallega stjórnun) 1239.#
forstöðumaður gæsluvallar 5131.#
fótsnyrtir 5141.#
starfsmaður við heimilishjálp 5133.#
leikskólakennari 2332.#
leikskólakennari (aðallega við stjórnun) 1239.#
nuddfræðingur 5141.#
sjúkranuddari 3226.#
starfsmaður á gæsluvelli 5131.#
starfsmaður hjá félags- og íþróttaráði 3460.#
starfsmaður í leikskóla 5131.#
starfsmaður við dagvistun 5131.#
starfsmaður við gæslu skólabarna 5131.#
þroskaþjálfi 2342.#

Íþrótta-, skóla- og æskulýðsmál
skólasafnvörður 3437.#
forstöðumaður íþróttahúss 5164.#
forstöðumaður æskulýðsmiðstöðvar 1239.#
fulltrúi skólaritari 3431.#
föndurkennari 3340.#
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gangavörður 9152.#
íþróttaþjálfari (íþróttanámskeið) 3340.#
íþróttaþjálfari (þjálfun keppnisfólks) 3475.#
skólaliði við gæslu skólabarna 5131.#
skólaliði við gangavörslu 9152.#
skólaliði við ræstingu 9132.#
skólaritari 3431.#
leikskólastjóri 1229.#
skólastjóri framhaldsskóla (aðallega kennsla) 2320.#
skólastjóri grunnskóla (aðallega kennsla) 2330.#
skólastjóri innan skólakerfis (aðallega við stjórnun) 1229.#
skólastjóri lítils einkaskóla (aðallega við stjórnun) 1319.#
skólastjóri tónlistarskóla (aðallega við kennslu) 3340.#
skólastjóri tónlistarskóla (aðallega við stjórnun) 1319.#
skólastjóri utan skólakerfis (aðallega við kennslu) 3340.#
starfsmaður í íþróttahúsi 9152.#
starfsmaður við ræstingu í skóla 9132.#
tómstunda- og íþróttafulltrúi 3460.#
tónlistarkennari 3340.#
vaktstjóri í íþróttahúsi 9152.#

Höfnin
hafnarstjóri 1210.#
hafnsögumaður 3142.#
verkamaður við hafnarvinnu 9330.#
vigtarmaður 4131.#

Ótilgreint starfssvið
eftirlitsmaður í mengunareftirliti 3152.#
eftirlitsmaður í verðlagseftirliti 3449.#
eftirlitsmaður í öryggiseftirliti 3152.#
eftirlitsmaður með mál og vog 3449.#
eftirlitsmaður við byggingareftirlit 3151.#
eftirlitsmaður við eldvarnareftirlit 3151.#
heilbrigðiseftirlitsmaður 3222.#
hundaeftirlitsmaður 3222.#
húsvörður 5164.#
leikari 2455.#
listdansari 2454.#
matráðskona 5122.#
myndlistarmaður 2452.#
rithöfundur 2451.#
ræstir 9132.#
sendibílstjóri 8322.#
skáld 2451.#
skólabílstjóri 8323.#
söguritari 2443.#
tónlistarmaður 2453.#
vörubílstjóri 8324.#
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1 störF kjörinna Fulltrúa, æðstu Embættismanna  
og stjórnEnDa

Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn og stjórnendur, skipuleggja, stýra eða eru til ráðu-
neytis um stefnu stjórnvalda eða hagsmunasamtaka, setja lög, reglugerðir og opinberar 
samþykktir og reglur, koma fram fyrir hönd ríkisstjórna og starfa í þeirra nafni, hafa yfir-
umsjón með túlkun og framkvæmd stjórnarstefnu og löggjafar, eða annast stefnumörkun 
og starf fyrirtækja og stofnana eða sviða innan þeirra. Verkefni í þessum bálki felast 
venjulega í að: ákvarða, setja fram eða vera til ráðuneytis um stefnu ríkis, sveitarstjórna eða 
hreppsnefnda, setja lög, reglugerðir eða opinberar samþykktir, koma fram fyrir hönd ríkis-
stjórna og starfa í þeirra nafni, hafa yfirumsjón með túlkun og framkvæmd stjórnarstefnu 
og löggjafar, vinna svipuð verkefni fyrir hönd stjórnmálaflokka, stéttarfélaga og annarra 
hagsmunasamtaka, skipuleggja, stýra og samhæfa stefnu og starf fyrirtækja og stofnana 
eða sviða innan þeirra. Ekki er vísað til kunnáttustiga við skilgreiningu þessa bálks.

! Athugasemd
Í sumum tilvikum getur verið erfitt að greina hvort störf tilheyri þessum bálki eða öðrum, 
einkum þegar um er að ræða stjórnunarstörf þar sem krafist er sérfræðiþekkingar, annarr-
ar kunnáttu eða reynslu. Í þeim tilvikum er nauðsynlegt að fara fram á viðbótarupplýsingar 
um aðalviðfangsefni starfs. Ef aðalviðfangsefnin krefjast sérþekkingar eða tæknikunnáttu 
tilheyrir starfið ekki bálkinum. Ef sérþekkingin er hins vegar aðeins til hjálpar við löggjafar-, 
stjórnvalds- eða stjórnunarstarf þá heyrir starfið undir bálkinn. Ef starf felst til dæmis í því 
að greina og lækna sjúkdóma fellur það undir bálkinn 2 Sérfræðingar. Felist það hins vegar 
í því að úthluta rannsóknar- og þróunarstyrkjum á grundvelli læknisfræðilegarar kunnáttu 
fellur það undir þennan bálk.

11 Störf kjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna

Kjörnir fulltrúar og æðstu embættismenn, setja fram eða eru til ráðuneytis um stjórnar-
stefnu, setja, staðfesta, breyta og fella úr gildi lög, reglugerðir, opinberar samþykktir og 
reglur, koma fram fyrir hönd hins opinbera og starfa í þess nafni, hafa yfirumsjón með 
túlkun og framkvæmd stjórnarstefnu og löggjafar eða gegna svipuðum störfum fyrir 
hönd hagsmunasamtaka. Verkefni í þessari deild felst venjulega í að ákveða og setja fram 
eða vera til ráðuneytis um stefnu ríkis- og sveitarstjórna og hreppsnefnda, setja, staðfesta, 
breyta eða nema úr gildi lög, reglugerðir, opinberar samþykktir og reglur, koma fram fyrir 
hönd hins opinbera og starfa í þess nafni, hafa yfirumsjón með túlkun og framkvæmd 
stjórnarstefnu og löggjafar af hálfu ráðuneyta og stofnana, gegna svipuðu hlutverki fyrir 
stjórnarflokka, stéttarfélög og önnur hagsmunasamtök, þ.m.t. við samningagerð fyrir 
hönd slíkra samtaka, félaga og skjólstæðinga þeirra.
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111 Kjörnir fulltrúar

1110 Kjörnir fulltrúar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stýra eða taka þátt í fundum löggjafarstofnana eða 
stjórnarstofnana ríkis, sveitarfélaga og hreppsnefnda, ákveða, setja fram og stýra fram-
kvæmd stjórnarstefnu ríkis, sveitarstjórna eða hreppsnefnda, setja, staðfesta, breyta eða 
nema úr gildi lög, reglugerðir, opinberar samþykktir og reglur, sinna skyldum verkefnum. 
Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
alþingismaður, borgarráðsmaður, borgarstjórnarfulltrúi, bæjarráðsmaður, bæjarfulltrúi, 
forseti Alþingis, forseti borgarstjórnar, forseti bæjarráðs, forseti Íslands, héraðsnefndar-
maður, hreppsnefndarmaður, oddviti, ráðherra, sveitarstjórnarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður ráðherra (1120)•	
borgarstjóri (1120)•	
ráðuneytisstjóri (1120)•	
sveitarstjóri (1120)•	

112 Æðstu embættismenn

1120 Æðstu embættismenn ríkis og sveitarstjórna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að vera pólitískt kjörnum fulltrúum til ráðuneytis um 
stefnumörkun og bera ábyrgð gagnvart ráðherra fyrir hönd stofnunar, hafa yfirumsjón 
með túlkun og framkvæmd stjórnarstefnu og lagasetningu, koma fram fyrir hönd þjóðar 
erlendis, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfs-
sviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
aðalræðismaður, aðstoðarlögreglustjóri (aðallega við stjórnun), aðstoðarmaður ráðherra, 
aðstoðarríkisskattstjóri, borgarstjóri, borgarritari, bæjarritari, bæjarstjóri, fastafulltrúi hjá 
alþjóðastofnun, forsetaritari, konsúll, lögreglustjóri, (aðallega við stjórnun), ráðuneytis-
stjóri, ríkisendurskoðandi, ríkislögreglustjóri, ríkissaksóknari, ríkissáttasemjari, ríkisskatt-
stjóri, ræðismaður, sendifulltrúi í utanríkisþjónustu, sendiherra, skattrannsóknarstjóri, 
skattstjóri, skrifstofustjóri Alþingis, skrifstofustjóri í ráðuneyti, staðgengill ráðuneytis stjóra, 
sveitarstjóri, sýslumaður, tollstjóri, umboðsmaður Alþingis, umboðsmaður barna, varalög-
reglustjóri, vararíkisendurskoðandi, vararíkislögreglustjóri, vararíkissaksóknari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
borgarlögmaður (2421)•	
forseti Hæstaréttar (2422)•	
forstjórar stofnana á vegum ríkisins (1210)•	
ríkislögmaður (2421)•	

! Athugasemd
Æðstu stjórnendur fyrirtækja eða stofnana í eigu eða undir stjórn ríkisins eða sveitar-
félaga sem gegna svipuðum störfum og eru flokkuð í klasa 122 Yfirmenn framleiðslu og 
rekstrardeilda eða í klasa 123 Yfirmenn annarra deilda skulu flokkaðir í deild 12 Forstjórar og 
stjórnendur stærri fyrirtækja og stofnana eða í deild 13 Framkvæmdastjórar og forstöðumenn 
lítilla fyrirtækja og stofnana eftir því sem við á. Æðstu stjórnendur stjórnsýslustofnana 
skulu flokkaðir í flokk 1120 Æðstu embættismenn ríkis, sveitarstjórna og hreppsnefnda en 
æðstu stjórnendur þjónustustofnana eða fagráða á vegum ríkis eða sveitarstjórna skulu 
flokkaðir í deild 12 Forstjórar og stjórnendur stærri fyrirtækja og stofnana eða deild 13 Fram
kvæmdastjórar og forstöðumenn lítilla fyrirtækja og stofnana eftir því sem við á.
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114 Æðstu stjórnendur hagsmunasamtaka

Æðstu stjórnendur hagsmunasamtaka annast stefnumörkun hagsmunasamtaka s.s. stjórn-
málasamtaka, verkalýðsfélaga, vinnuveitendafélaga, verslunar- og iðnaðarsamtaka, líknar- 
eða hjálparsamtaka, umhverfisverndarsamtaka eða íþróttafélaga og koma fram fyrir hönd 
slíkra samtaka og starfa í nafni þeirra. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfs-
sviðinu.

! Athugasemd
Embættismenn hagsmunasamtaka, sem stjórna fyrirtækjum í eigu hagsmunasamtaka 
eða gegna störfum sem eru svipuð störfum í klasa 122 Yfirmenn framleiðslu og rekstrar
deilda eða klasa 123 Yfirmenn annarra deilda eru flokkaðir í deild 12 Forstjórar og aðal
framkvæmdastjórar stærri fyrirtækja og stofnana eða í deild 13 Framkvæmdastjórar og for
stöðumenn lítilla fyrirtækja og stofnana.

1141 Æðstu stjórnendur stjórnmálaflokka og flokkssamtaka

Störf í þessum flokki felast m.a. í að annast stefnumörkun stjórnmálaflokka, skipuleggja og 
hafa yfirumsjón með kosningabaráttu og öðrum kynningarherferðum stjórnmálaflokka, 
skipuleggja og sjá um fræðslu og endurmenntun fyrir félaga stjórnmálaflokka, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
formaður stjórnmálaflokks, framkvæmdastjóri stjórnmálaflokks, kosningastjóri stjórn-
málaflokks, skrifstofustjóri stjórnmálaflokks

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
alþingismaður (1110)•	
sveitarstjórnarmaður (1110)•	

1142 Æðstu stjórnendur stéttafélaga og heildarsamtaka þeirra, samtaka vinnuveitenda  
og annarra samtaka atvinnulífs

Störf í þessum flokki felast m.a. í að útfæra lög og reglur stéttarfélags eða atvinnulífssam-
taka, semja um kaup og kjör fyrir hönd félagsmanna, koma sjónarmiðum stéttarfélags, 
atvinnulífssamtaka og félagsmanna þeirra á framfæri við stjórnvöld og almenning, sjá um 
ýmsar kynningarherferðir og baráttumál stéttarfélags eða atvinnulífssamtaka, skipuleggja 
og sjá um fræðslu og endurmenntun fyrir aðildarfélaga, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
formaður atvinnulífssamtaka, forseti heildarsamtaka stéttarfélaga, framkvæmdastjóri 
atvinnulífssamtaka, framkvæmdastjóri heildarsamtaka stéttarfélaga, framkvæmdastjóri 
stéttarfélags, skrifstofustjóri atvinnulífssamtaka, skrifstofustjóri stéttarfélaga, skrif-
stofustjóri stéttarfélags

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bókari stéttarfélags (3433)•	
framkvæmdastjóri íþróttasamtaka (1143)•	
framkvæmdastjóri líknarsamtaka (1143)•	
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1143 Æðstu stjórnendur líknarsamtaka og annarra sérhagsmunasamtaka

Störf í þessum flokki felast m.a. í að setja fram lög og reglur líknarsamtaka, semja fyrir 
hönd samtaka, félagsmanna þeirra og sérhagsmunahópa sem tengjast samtökunum, 
koma sjónarmiðum samtaka á framfæri við stjórnvöld, skipuleggja og sjá um fræðslu og 
endurmenntun fyrir aðildarfélaga, annast stefnumörkun samtakanna, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
formaður dýraverndunarfélags, formaður náttúruverndarsamtaka, formaður neytenda-
samtaka, formaður umhverfisverndarsamtaka, framkvæmdastjóri íþróttasamtaka, fram-
kvæmdastjóri líknarsamtaka

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
framkvæmdastjóri íþróttafélags (1319)•	
framkvæmdastjóri líkamsræktarstöðvar (1319)•	

12 Störf forstjóra og stjórnenda stærri fyrirtækja og stofnana  
(10 eða fleiri starfsmenn)

Forstjórar og stjórnendur stærri fyrirtækja og stofnana annast stefnumörkun og áætl-
anagerð og samhæfa starf fyrirtækja og stofnana eða sviða og deilda innan þeirra. Verk-
efni í þessari deild felast venjulega í að ákvarða og setja fram stefnu, stýra og samhæfa 
starfsemi fyrirtækja og stofnana eða einstökum sviðum og deildum innan þeirra.

121 Forstjórar og aðalframkvæmdastjórar fyrirtækja og stofnana  
(10 eða fleiri starfsmenn)

1210 Forstjórar og aðalframkvæmdastjórar fyrirtækja og stofnana (10 eða fleiri starfsmenn)

Til þessa flokks teljast forstjórar og aðalframkvæmdastjórar fyrirtækja og stofnana með 10 
starfsmenn eða fleiri þ.m.t. opinberum og hálfopinberum fyrirtækjum og stofnunum sem 
ekki tilheyra stjórnsýslunni. Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og samhæfa 
starfsemi fyrirtækja og stofnana með aðstoð a.m.k. tveggja annarra stjórnenda, ákveða 
og leiða sérstök stefnumál í samvinnu við undirmenn, fylgjast með rekstri og afkomu 
fyrirtækis eða stofnunar og gefa yfirstjórn skýrslur, koma fram fyrir hönd fyrirtækis eða 
stofnunar í samskiptum við utanaðkomandi aðila m.a. stjórnvöld og opinbera aðila, sinna 
skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarbankastjóri, aðstoðarforstjóri, aðstoðarframkvæmdastjóri, bankastjóri, borg-
arbókavörður, brunamálastjóri, fangelsismálastjóri, flugmálastjóri, flugvallarstjóri, forstjóri, 
forstjóri stofnunar á vegum ríkisins, framkvæmdastjóri, framkvæmdastjóri stofnunar á 
vegum ríkisins, hafnarstjóri, hagstofustjóri, háskólarektor, háskólaritari, hótelstjóri, land-
læknir, landsbókavörður, leikhússtjóri, rektor, sjónvarpsstjóri, skólameistari framhaldsskóla, 
skólastjóri framhaldsskóla, sparisjóðsstjóri, stjórnarmaður fyrirtækis, stjórnarformaður, 
útvarpsstjóri, vegamálastjóri, yfirdýralæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
gistihússtjóri (1315)•	
skólastjóri grunnskóla (1229)•	

122 Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda

Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda í fyrirtækjum, sem hafa 10 starfsmenn eða fleiri, 
sjá um starfsemi á svið framleiðslu eða þjónustu undir almennri leiðsögn aðalfram-
kvæmdastjóra og forstjóra og í samráði við yfirmenn annarra deilda og sviða. Verkstjórn 
annarra getur falist í starfssviðinu.
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1221 Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda í landbúnaði, skógrækt og veiðum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með starfsemi vöruframleiðslu í land-
búnaði, skógrækt eða veiðum, tryggja hagkvæmustu nýtingu mannafla, efna og tækja, 
sjá um að áætlanir gangi eftir, sjá um daglegan rekstur deildar eða sviðs og fylgjast með 
afkomu, hafa yfirumsjón með öryggisreglum, ráðningum og þjálfun starfsmanna, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðargarðyrkjustjóri, bústjóri, deildarstjóri í fiskeldisstöð, deildarstjóri í fiskveiðum, 
deildarstjóri í landbúnaði, deildarstjóri í skógrækt, garðyrkjustjóri, staðarhaldari, útgerð-
arstjóri, yfirverkstjóri í garðyrkju (aðallega við stjórnun)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bóndi (bálkur 6 eftir því sem við á)•	
framkvæmdastjóri í landbúnaði (1311)•	
skipstjóri á fiskiskipi stærra en 12 rúmlestir (6421)•	
skipstjóri á fiskibáti allt að 12 rúmlestum (6411)•	
vinnslustjóri á fiskiskipi stærri en 12 rúmlestir (6229)•	

1222 Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda í iðnaði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með starfsemi deilda við vöruframleiðslu í 
iðnaði, við námugröft og vinnslu jarðefna eða við framleiðslu og dreifingu á orku og vatni, 
tryggja hagkvæmustu nýtingu mannafla, hráefna og tækja, sjá um að áætlanir gangi eftir, 
sjá um daglegan rekstur deildar eða sviðs, hafa yfirumsjón með öryggisreglum, ráðningum 
og þjálfun starfsmanna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
deildarstjóri í iðnaði (fiskiðnaður meðtalinn), deildarstjóri í orkuveitu, deildarstjóri í stór-
iðju, framleiðslustjóri í iðnaði (fiskiðnaður meðtalinn), verkstjóri í frystihúsi (aðallega við 
stjórnun), yfirverkstjóri í frystihúsi (aðallega við stjórnun), verkstjóri í orkuveitu (aðallega 
við stjórnun) yfirverkstjóri í orkuveitu (aðallega við stjórnun), gæðastjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
framkvæmdastjóri (10 eða fleiri starfsmenn) (1210)•	

1223 Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda í byggingariðnaði og mannvirkjagerð

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með starfsemi framleiðsludeilda í 
byggingariðnaði, tryggja hagkvæmustu nýtingu mannafla, efna og tækja, sjá um að áætl-
anir gangi eftir, sjá um daglegan rekstur deildar eða sviðs og fylgjast með afkomu, hafa 
yfirumsjón með öryggisreglum, ráðningum og þjálfun starfsmanna, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
byggingarstjóri, deildarstjóri í byggingariðnaði, yfirverkstjóri í byggingariðnaði (aðallega 
við stjórnun), deildarstjóri í mannvirkjagerð, deildarstjóri við gangagerð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
framkvæmdastjóri smáfyrirtækis í byggingariðnaði (1313)•	
byggingarfræðingur (3112)•	
byggingarverkfræðingur (2142)•	
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1224 Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda í heildsölu og smásölu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með starfsemi söludeildar, tryggja 
hagkvæmustu nýtingu mannafla, efna og tækja, sjá um að áætlanir gangi eftir, sjá um 
daglegan rekstur deildar eða sviðs og fylgjast með afkomu, hafa yfirumsjón með öryggis-
reglum, ráðningum og þjálfun starfsmanna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarverslunarstjóri (aðallega við stjórnun), afgreiðslustjóri í heildsölu, afgreiðslustjóri í 
smásölu, deildarstjóri í heildsölu, deildarstjóri söludeildar, deildarstjóri í smásölu, sölustjóri 
í heildsölu, sölustjóri í smásölu, verslunarstjóri (aðallega við stjórnun)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
framkvæmdastjóri fiskmarkaðar (færri en 10 starfsmenn) (1314)•	
framkvæmdastjóri í heildsölu (færri en 10 starfsmenn) (1314)•	
framkvæmdastjóri í smásölu (færri en 10 starfsmenn) (1314)•	
verslunarstjóri (aðallega við afgreiðslu) (5221)•	

1225 Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda í hótel- og veitingahúsarekstri

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með ráðstöfun og nýtingu gistirýmis, 
veitingahalds og öðru er viðkemur hótel og veitingarekstri, tryggja hagkvæmustu nýt-
ingu mannafla, efna og tækja, sjá um daglegan rekstur deildar eða sviðs og fylgjast með 
afkomu, hafa yfirumsjón með öryggisreglum, ráðningum og þjálfun starfsmanna, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
deildarstjóri í hótelrekstri, deildarstjóri í veitingahúsarekstri, skemmtanastjóri, veitinga-
stjóri, yfirmatsveinn, yfirkokkur, yfirþjónn

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
framkvæmdastjóri í veitingahúsarekstri (færri en 10 starfsmenn) (1315)•	
hótelstjóri (1210)•	

1226 Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda í samgöngum og flutningum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með starfsemi deilda í fjarskiptum, sam-
göngum og vöruflutningum, tryggja hagkvæmustu nýtingu mannafla, efna og tækja, sjá 
um að áætlanir gangi eftir og þjónustukröfum sé fullnægt, hafa umsjón með daglegum 
rekstri deildar eða sviðs og fylgjast með afkomu, hafa yfirumsjón með öryggisreglum, 
ráðningum og þjálfun starfsmanna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
afgreiðslustjóri í flutningafyrirtæki, afgreiðslustjóri í vöruflutningafyrirtæki, deildar-
stjóri í fjarskiptafyrirtæki, deildarstjóri í flutningafyrirtæki, deildarstjóri í samgöngu-
fyrirtæki, deildarstjóri í samskiptafyrirtæki, deildarstjóri í vöruflutningum, deildarstjóri í 
vörugeymslu fyrirtæki, póstmeistari, póstrekstrarstjóri, póstútibússtjóri, símstöðvarstjóri, 
stöðvarstjóri á pósthúsi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
framkvæmdastjóri í heildsölu (1314)•	
deildarstjóri í þjónustufyrirtæki (1227)•	
framkvæmdastjóri samskiptafyrirtækis (1210)•	
framkvæmdastjóri vörugeymslu fyrirtækis (1316)•	
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1227 Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda í þjónustufyrirtækjum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með starfsemi deilda í þjónustu-
fyrirtækjum s.s. í bönkum, tryggingarfyrirtækjum, fasteignasölum, hugbúnaðarfyrir-
tækjum, fyrirtækjum í markaðsrannsóknum, bókhalds- og endurskoðunarfyrirtækjum, 
arkitekta- og verkfræðistofum, tækni- og greiningarfyrirtækjum, auglýsingafyrirtækjum, 
pökkunarfyrirtækjum og ýmsum opinberum þjónustufyrirtækjum, tryggja hagkvæmustu 
nýtingu mannafla, efna og tækja, sjá um að áætlanir gangi eftir og þjónustukröfum og 
-stöðlum sé fullnægt, hafa umsjón með daglegum rekstri deildar eða sviðs og fylgjast með 
afkomu, hafa yfirumsjón með öryggisreglum, ráðningum og þjálfun starfsmanna, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
deildarstjóri í banka, deildarstjóri í endurskoðun, deildarstjóri í gagnavinnslu, deildarstjóri 
við gæðaeftirlit, deildarstjóri í hugbúnaðarfyrirtæki, deildarstjóri í tryggingafyrirtæki, 
deildarstjóri í þjónustufyrirtæki, útibússtjóri banka, útibússtjóri sparisjóðs

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
framkvæmdastjóri í þjónustufyrirtæki (1317)•	

1228 Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda fyrirtækja í heimilishjálp, ræstingum  
og svipuðum rekstri

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stýra og samhæfa starfsemi deilda í fyrirtækjum sem 
sjá um ræstingar og þrif, tryggja að efni og tæki séu nýtt á sem hagkvæmastan hátt, sjá 
um að áætlanir gangi eftir og þjónustukröfum og -stöðlum sé fullnægt, hafa umsjón með 
daglegum rekstri deildar eða sviðs og fylgjast með afkomu, hafa yfirumsjón með öryggis-
reglum, ráðningum og þjálfun starfsmanna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
deildarstjóri við persónulega umönnun, deildarstjóri í rekstri heimilisþjónustu, deild-
arstjóri við heimilishjálp, deildarstjóri í ræstingarþjónustu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
framkvæmdastjóri í ræstingarrekstri (1318)•	
ræstingarstjóri (1239)•	
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1229 Yfirmenn framleiðslu- og rekstrardeilda ót.a.s.

Til þessa flokks teljast störf sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 121 Yfirmenn fram
leiðslu og rekstrardeilda. Störf í þessum flokki felast m.a. í stjórnun ýmissa fyrirtækja og 
stofnana m.a. í opinberri stjórnsýslu, utanríkisþjónustu, við löggæslu- og öryggismál, 
almannatryggingar, heilbrigðis-, og félagsmál, tómstundarmál, fræðslumál, menningu og 
íþróttir, hafa umsjón með daglegum rekstri deildar eða sviðs og fylgjast með afkomu, hafa 
yfirumsjón með öryggisreglum, ráðningum og þjálfun starfsmanna, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðalbókavörður, aðstoðarskólastjóri grunnskóla (aðallega við stjórnun), aðstoðarleikskóla-
stjóri (aðallega við stjórnun), dagskrárstjóri, deildarstjóri í félagsþjónustu, deildarstjóri í 
heilbrigðisstofnun, deildarstjóri á skattstofu, deildarstjóri í almannatryggingum, deildar-
stjóri í ferðaþjónustu, deildarstjóri í líkamsræktarstöð, deildarstjóri í ráðuneyti, endur-
menntunarstjóri, forseti háskóladeildar, forstöðulæknir, forstöðumaður, forstöðumaður 
fangelsis, fréttastjóri, fræðslustjóri, gatnamálastjóri, hjúkrunarforstjóri, hjúkrunarfram-
kvæmdastjóri, kvikmyndaframleiðandi, lækningaforstjóri, leikhússtjóri, leikskólastjóri 
(fleiri en 10 starfsmenn), menningarstjóri, miðborgar stjóri, safnstjóri, skólastjóri grunn-
skóla, skólastjóri sérskóla, slökkviliðsstjóri, útgáfustjóri (aðallega við stjórnun), yfirkennari 
(aðallega við stjórnun), yfirlandvörður, varaslökkviliðsstjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
ráðuneytisstjóri (1120)•	
skólameistari framhaldsskóla (1210)•	

123 Yfirmenn annarra deilda

Yfirmenn annarra deilda í fyrirtækjum eða stofnunum með 10 starfsmenn eða fleiri, sjá um 
tiltekna starfsemi undir leiðsögn aðalframkvæmdastjóra og í samráði við yfirmenn annarra 
deilda eða sviða. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

1231 Yfirmenn fjármála- og stjórnunardeilda

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með starfsemi stjórnunar- og fjármála-
deilda innan fyrirtækis, undirbúa fjárhagsáætlanir, fylgjast með afkomu og tryggja 
hagkvæmustu nýtingu fjármuna, sjá um daglegan rekstur deildar, hafa umsjón með 
ráðning um og þjálfun starfsmanna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðalbókari (aðallega við stjórnun), borgarbókari, borgargjaldkeri, bæjargjaldkeri, deildar-
stjóri í fjármáladeild, fjármálastjóri, gjaldheimtustjóri, innheimtustjóri, ríkisbókari, ríkis-
féhirðir, skrifstofustjóri, skrifstofustjóri í fjármála- og stjórnunardeild

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bókari (3433)•	
deildarstjóri á skattstofu (1229)•	
deildarstjóri banka (1227)•	
útibússtjóri í banka (1227)•	
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1232 Yfirmenn starfsmannahalds

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með starfsmannamálum og launamálum, 
sjá um samskipti við aðila á vinnumarkaði, hafa yfirumsjón með öryggisreglum, ráðning-
um, þjálfun og endurmenntun, skipuleggja og stjórna daglegum rekstri deildar eða sviðs 
og fylgjast með afkomu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
deildarstjóri í starfsmannahaldi, ráðningarstjóri, skrifstofustjóri í starfsmannahaldi, starfs-
mannastjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fulltrúi í starfsmannahaldi (3431)•	
launaritari (4121)•	
sérfræðingur í starfsmannahaldi (2412)•	
skrifstofumaður í starfsmannahaldi (4190)•	

1233 Yfirmenn sölu- og markaðsdeilda

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með sölu- og markaðsmálum, skipuleggja 
og stjórna sölu- og markaðsherferðum, ákvarða verðlista, afslætti og afhendingarskilmála, 
söluhvatningarkerfi og söluaðferðir, sjá um daglegan rekstur deildar eða sviðs og fylgjast 
með afkomu, hafa yfirumsjón með öryggisreglum, ráðningum og þjálfun starfsmanna, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
afgreiðslustjóri, deildarstjóri á sölu- og markaðssviði, markaðsstjóri, skrifstofustjóri á sölu- 
og markaðssviði, sölustjóri (stoðdeild)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
deildarstjóri í heildsölu (1224)•	
deildarstjóri í smásölu (1224)•	
framkvæmdastjóri í heildsölu (1314)•	

1234 Yfirmenn almannatengsla- og auglýsingadeilda

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með auglýsinga- og markaðsmálum og 
almannatengslum, annast auglýsingasamninga við fjölmiðla og aðra aðila, skipuleggja og 
koma upplýsingum á framfæri við opinbera aðila eða til almennings skipuleggja og hrinda 
í framkvæmd fjáröflunum fyrir góðgerðarsamtök, skipuleggja og stjórna daglegum rekstri 
deildar eða sviðs og fylgjast með afkomu, hafa yfirumsjón með öryggisreglum, ráðningum 
og þjálfun starfsmanna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
auglýsingastjóri, deildarstjóri í almannatengslum, skrifstofustjóri í almannatengslum

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
auglýsingasali (3429)•	
útgáfustjóri (1229)•	
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1235 Yfirmenn innkaupa-, birgða- og dreifingardeilda

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með birgðahaldi, geymslu og dreifingu 
vara, gera innkaupsamninga og tryggja gæði aðfanga, skipuleggja birgðaeftirlitskerfi, 
sjá um daglegan rekstur deildar eða sviðs og fylgjast með afkomu, hafa yfirumsjón með 
öryggisreglum, ráðningum og þjálfun starfsmanna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
birgðastjóri (aðallega við stjórnun), deildarstjóri á birgðasviði, deildarstjóri á dreifingar- og 
innkaupasviði, deildarstjóri á dreifingarsviði, deildarstjóri á innheimtusviði, innkaupastjóri, 
lagerstjóri, skrifstofustjóri á dreifingarsviði, skrifstofustjóri á innkaupasviði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
birgðastjóri (3419)•	
innkaupafulltrúi (3416)•	

1236 Yfirmenn tölvudeilda

Störf í þessum flokki felast m.a. í að annast tölvuþjónustu innan fyrirtækis eða stofnunar, 
stjórna innkaupum, uppsetningu og viðhaldi á tölvubúnaði og hugbúnaði, annast sam-
skipti við tölvu- og hugbúnaðarfyrirtæki, sjá um daglegan rekstur deildar eða sviðs og 
fylgjast með afkomu, hafa yfirumsjón með öryggisreglum, ráðningum og þjálfun starfs-
manna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
deildarstjóri tölvudeildar, deildarstjóri tölvusviðs

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hönnuður tölvukerfa (2131)•	
sérfræðingur við tölvugreiningu (2139)•	

1237 Yfirmenn rannsóknar- og þróunardeilda

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa umsjón með starfsemi rannsókna- og þróunar-
deilda, setja niður markmið og kostnaðaráætlanir, skipuleggja og stjórna daglegum rekstri 
deildar eða sviðs og fylgjast með afkomu, hafa yfirumsjón með öryggisreglum, ráðningum 
og þjálfun starfsmanna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
deildarstjóri í rannsóknar- og þróunardeild

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
tölvufræðingur í þróunarstarfi (2131)•	
rannsóknarmaður á sviði stærðfræði (2121)•	
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1239 Yfirmenn annarra deilda ót.a.s.

Til þessa flokks teljast aðrir yfirmenn sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 123 
Yfirmenn annarra deilda. Störf í þessum flokki felast m.a. í aðsjá um starfsemi ýmissa 
stoðdeilda fyrirtækja og stofnana, hafa með höndum yfirstjórn og ábyrgð deilda, 
skipulagn ingu og samhæfingu starfsmanna og verka, sjá um daglegan rekstur deildar eða 
sviðs og fylgjast með afkomu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bæjarverkstjóri, deildarstjóri stoðdeildar, félagsmálastjóri, forstöðumaður bílastæðasjóðs, 
forstöðumaður fasteignastofu, forstöðumaður félagsmiðstöðvar, forstöðumaður höfuð-
borgarstofu, forstöðumaður íþróttahúss, forstöðumaður sundlaugar, forstöðumaður 
umhverfis- og tæknisviðs, forstöðumaður vinnuskóla, forstöðumaður æskulýðsmiðstöðvar, 
framkvæmdastjóri íþróttaráðs, framkvæmdastjóri skipulagssjóðs, framkvæmdastjóri 
umhverfis- og heilbrigðisstofu, gatnamálstjóri, hjúkrunarfræðslustjóri, menningar-
málastjóri, ræstingarstjóri, skipaþjónustustjóri, skrifstofustjóri stoðdeildar, tollgæslustjóri, 
umhverfisstjóri, verkstjóri áhaldahúss (aðallega við stjórnun), verkstjóri vélaverkstæðis 
(aðallega við stjórnun), yfirmaður fasteigna og eða framkvæmda, öryggisstjóri ríkisins

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
félagsráðgjafi (2446)•	
sundlaugavörður (5169)•	

13 Störf framkvæmdastjóra og forstöðumanna lítilla fyrirtækja  
og stofnana

Til þessarar deildar teljast framkvæmdastjórar og forstöðumenn lítilla fyrirtækja með færri 
en 10 starfsmenn sem þeir stjórna annað hvort í eigin nafni eða umboði eigenda. Verkefni 
í þessari deild felast venjulega í að marka stefnu fyrirtækis eða stofnunar og hrinda henni 
í framkvæmd í eigin nafni eða í umboði eiganda með aðstoð í mesta lagi eins meðstjórn-
anda, sjá um daglegan rekstur, annast samningagerð vegna aðfanga, sölu og viðskipta við 
önnur fyrirtæki, skipuleggja og stýra nýtingu aðfanga og eigna, velja starfsfólk, gefa eig-
endum skýrslur og stýra verki annarra starfsmanna.

131 Framkvæmdastjórar og forstöðumenn lítilla fyrirtækja og stofnana

Til þessa sviðs teljast framkvæmdastjórar og forstöðumenn lítilla fyrirtækja og stofnana 
með færri en tíu starfsmenn, annað hvort í eigin nafni eða í umboði eigenda með aðstoð 
í mesta lagi eins meðstjórnanda. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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1311 Framkvæmdastjórar lítilla fyrirtækja í landbúnaði, skógrækt, veiðum og fiskveiðum 
(færri en 10 starfsmenn)

Störf í þessum flokki felast m.a. í að marka stefnu fyrirtækis eða stofnunar og hrinda henni 
í framkvæmd, gera fjárhagsáætlun, semja við birgja og viðskiptavini, stjórna notkun 
hráefna og ráða starfsmenn, hafa umsjón með daglegum rekstri, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
framkvæmdastjóri í fiskveiðum, framkvæmdastjóri í landbúnaði, framkvæmdastjóri í 
skógrækt, framkvæmdastjóri í útgerð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
akuryrkjubóndi (6111)•	
deildarstjóri í landbúnaði (1221)•	
deildarstjóri í garðyrkju (1221)•	
deildarstjóri í fiskveiðum (1221)•	
kvikfjárræktarbóndi (6121)•	
skipstjóri á fiskiskipi stærra en 12 rúmlestir (6421)•	
útgerðarstjóri (1221)•	

1312 Framkvæmdastjórar iðnfyrirtækja (færri en 10 starfsmenn)

Störf í þessum flokki felast m.a. í að marka stefnu fyrirtækis eða stofnunar og hrinda 
henni í framkvæmd, gera fjárhagsáætlun, semja við birgja og viðskiptavini, skipuleggja 
og stjórna notkun hráefna og ráða starfsmenn, hafa umsjón með daglegum rekstri, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
Framkvæmdastjóri frystihúss, framkvæmdastjóri í iðnaði, frystihússtjóri, prentsmiðjustjóri, 
rafveitustjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
deildarstjóri í iðnaði (1222)•	

1313 Framkvæmdastjórar í byggingariðnaði og mannvirkjagerð (færri en 10 starfsmenn)

Störf í þessum flokki felast m.a. í að marka stefnu fyrirtækis eða stofnunar og hrinda henni 
í framkvæmd, setja fram fjárhagsáætlun, semja við birgja og viðskiptavini, stjórna notkun 
hráefna, ráða starfsmenn, stjórna daglegum rekstri, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
framkvæmdastjóri í byggingariðnaði, framkvæmdastjóri verktakafyrirtækis

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
byggingarstjóri (1223)•	
deildarstjóri í byggingariðnaði (1223)•	
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1314 Framkvæmdastjórar í heildsölu- og smásölu (færri en 10 starfsmenn)

Störf í þessum flokki felast m.a. í að marka stefnu fyrirtækis eða stofnunar og hrinda henni 
í framkvæmd, gera fjárhagsáætlun, semja við birgja og viðskiptavini, stjórna notkun 
hráefna, ráða starfsmenn, stjórna daglegum rekstri, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
framkvæmdastjóri fiskmarkaðar, framkvæmdarstjóri í heildsölu, framkvæmdastjóri í 
smásölu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
deildarstjóri í heildsölu (1224)•	
deildarstjóri í smásölu (1224)•	

1315 Framkvæmdastjórar í hótel- eða veitingahúsarekstri (færri en 10 starfsmenn)

Störf í þessum flokki felast m.a. í að marka stefnu fyrirtækis eða stofnunar og hrinda henni 
í framkvæmd, setja fram fjárhagsáætlun, semja við birgja og viðskiptavini, skipuleggja og 
stjórna notkun hráefna og ráða starfsmenn, stjórna daglegum rekstri, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
framkvæmdastjóri veitingarstaðar, gistihússtjóri, hótelstjóri, veitingahússtjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
deildarstjóri á hóteli (1225)•	
deildarstjóri á veitingahúsi (1225)•	
veitingastjóri (1225)•	

1316 Framkvæmdastjórar í samskiptum, samgöngum og vöruflutningum  
(færri en 10 starfsmenn)

Störf í þessum flokki felast m.a. í að marka stefnu fyrirtækis eða stofnunar og hrinda henni 
í framkvæmd, gera fjárhagsáætlun, semja við birgja og viðskiptavini, stjórna notkun 
hráefna og ráða starfsmenn, hafa umsjón með daglegum rekstri, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
flugvallarstjóri, framkvæmdastjóri í flutningarekstri, framkvæmdastjóri vörugeymslu-
fyrirtækis, framkvæmdastjóri í fjarskiptafyrirtæki, hafnarstjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
deildarstjóri í fjarskiptafyrirtæki (1226)•	
deildarstjóri í flutningafyrirtæki (1226)•	
deildarstjóri í samskiptafyrirtæki (1226)•	
flugvallastjóri (1210)•	
pósthúsútibússtjóri (1226)•	
símstöðvarstjóri (1226)•	
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1317 Framkvæmdastjórar þjónustufyrirtækja (færri en 10 starfsmenn)

Störf í þessum flokki felast m.a. í að marka stefnu fyrirtækis eða stofnunar og hrinda henni 
í framkvæmd, gera fjárhagsáætlun, semja við birgja og viðskiptavini, stjórna notkun 
hráefna, ráða starfsmenn, hafa umsjón með daglegum rekstri, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
framkvæmdastjóri í tryggingarekstri, framkvæmdastjóri þjónustufyrirtækis

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
deildarstjóri í banka (1227)•	
deildarstjóri í þjónustufyrirtæki (1227)•	

1318 Framkvæmdastjórar fyrirtækja í heimilisþjónustu, ræstingum og skyldum rekstri  
(færri en 10 starfsmenn)

Störf í þessum flokki felast m.a. í að marka stefnu fyrirtækis eða stofnunar og hrinda henni 
í framkvæmd, gera fjárhagsáætlun, semja við birgja og viðskiptavini, stjórna notkun 
hráefna, ráða starfsmenn, hafa umsjón með daglegum rekstri, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
framkvæmdastjóri í heimilisþjónustu, framkvæmdastjóri í ræstingarrekstri, fram-
kvæmdastjóri sorphreinsunarstöðvar

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
deildarstjóri í rekstri heimilisþjónustu (1228)•	
deildarstjóri í ræstingarþjónustu (1228)•	

1319 Framkvæmdastjórar fyrirtækja og stofnana ót.a.s. (færri en 10 starfsmenn)

þeir sem tilgreindir eru í sviði 131 Framkvæmdastjórar og forstöðumenn lítilla fyrirtækja og 
stofnana s.s. framkvæmdastjórar fyrirtækja á mennta- og fræðslusviði, í heilbrigðisþjón-
ustu, tómstundastarfi, menningar- eða íþróttamálum. Störf í þessum flokki felast m.a. í að 
setja fram og koma stefnu fyrirtækis eða stofnunar í framkvæmd, a setja fram fjárhags-
áætlun, semja við birgja og viðskiptavini, skipuleggja og stjórna notkun hráefna og ráða 
starfsmenn, stjórna daglegum rekstri, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
framkvæmdastjóri happdrættis, framkvæmdastjóri í tómstunda- og æskulýðsstarfi, fram-
kvæmdastjóri íþróttafélags, framkvæmdastjóri líkamsræktarstöðvar, framkvæmdastjóri 
safns, framkvæmdastjóri við umhverfisvernd, leikskólastjóri (færri en 10 starfsmenn), safn-
stjóri á safni, skólastjóri við tónlistarskóla, útvarpsstjóri einkarekinnar útvarpsstöðvar, 
veitustjóri, þjóðgarðsvörður (aðallega við stjórnun)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
leikskólastjóri (fleiri en 10 starfsmenn) (1229)•	
skólameistari framhaldsskóla (1210)•	
skólastjóri grunnskóla (1229)•	
útvarpsstjóri (1210)•	
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2 sérFræðistörF

Sérfræðingar auka við þekkingu sem til staðar er, beita vísindalegum eða listrænum 
hugtökum og kenningum, kenna ofangreinda þætti á kerfisbundinn hátt eða starfa að 
tveimur eða fleirum þessara þátta. Verkefni í þessum bálki felast venjulega í að greina og 
þróa hugtök, kenningar og vinnuaðferðir, veita ráðgjöf eða bæta vísindaþekkingu eða 
auka hagnýtingu á sviði raunvísinda, þ.m.t. stærðfræði, verkfræði og tæknifræði, á sviði 
líffræði þ.m.t. læknavísindi, svo og á sviði félags- og hugvísinda. Einnig felast verkefni á 
þessu sviði í að kenna starfsaðferðir og fræðisetningar einnar eða fleiri greina á mismun-
andi skólastigum, veita margvíslega þjónustu og skipuleggja störf á sviði viðskipta, lög-
fræði og heilbrigðis- og félagsfræði, skrifa greinar í blöð eða tímarit, skrifa bókmenntaverk, 
framleiða efni fyrir ljósvakamiðla, skapa og miðla listaverki, veita andlega leiðsögn, semja 
fræðiritgerðir og skýrslur. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu. Til 
starfa í þessum bálki eru oftast gerðar kröfur um kunnáttu samkvæmt fjórða kunnáttustigi 
ÍSTARF95 2. útgáfa.

21 Sérfræðistörf í eðlis-, verk- og stærðfræði

Sérfræðingar í eðlis-, verk- og stærðfræði stunda rannsóknir, endurskoða eða þróa hugtök, 
kenningar og vinnuaðferðir eða hagnýta vísindaþekkingu á sviði eðlisfræði, stjörnufræði, 
veðurfræði, efnafræði, jarðeðlisfræði, jarðfræði, stærðfræði, tölfræði, tölvunarfræði, 
arkitektúrs, verkfræði og tæknifræði.

Verkefni í þessari deild felast venjulega í að stunda rannsóknir, auka við, vera til ráðgjafar 
um eða hagnýta vísindalega þekkingu, sem fengist hefur með athugunum á eðli og 
gerð efnislegra hluta og fyrirbæra, á efnafræðilegum eiginleikum og verkun ýmissa efna, 
efnasambanda og afurða, auk athugana á hugtökum og aðferðum í stærðfræði, tölfræði 
og tölvunarfræði, vera til ráðgjafar um, hanna og stjórna gerð bygginga, skipulagningu 
borga og umferðar, auk annarra mannvirkja, tækja og annars búnaðar og veita ráðgjöf 
um og hagnýta aðferðir við námugröft, stunda mælingar á landi og sjó og búa til kort, 
rannsaka og veita ráð um tæknilegar hliðar tiltekinna efna, framleiðsluafurðir og aðferðir 
og um hagkvæmni í framleiðslu og vinnuskipulagi, skrifa fræðigreinar og birta þær í 
fagtímaritum.

211 Sérfræðistörf í eðlis- og efnafræði

Eðlis- og efnafræðingar og aðrir við skyld störf stunda rannsóknir, endurskoða eða þróa 
hugtök, kenningar og vinnuaðferðir eða hagnýta vísindalega þekkingu á sviði eðlisfræði, 
stjörnufræði, veðurfræði, efnafræði, jarðfræði og jarðeðlisfræði. Verkstjórn annarra starfs-
manna getur falist í starfssviðinu.
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2111 Sérfræðistörf í eðlis- og stjörnufræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stunda rannsóknir, prófanir og greiningar á sviði afl-
fræði, varmafræði, ljóseðlisfræði, hljóðfræði, raffræði, segulmagnfræði, rafeindatækni, 
kjarneðlisfræði eða stjörnufræði, stunda rannsóknir, prófanir og greiningar á hegðun efna 
við mismunandi aðstæður, þróa og bæta aðferðir og tækni í eðlisfræði og stjörnufræði, 
túlka rannsóknarniðurstöður og þróa aðferðir og tækni fyrir geimrannsóknir, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
eðlisfræðingur, fræðimaður á sviði eðlisfræði, fræðimaður á sviði stjörnufræði, geimverk-
fræðingur, hljóðeðlisfræðingur, kjarneðlisfræðingur, rannsóknarmaður á sviði eðlisfræði, 
rannsóknarmaður á sviði stjörnufræði, sérfræðingur á sviði geislavarna, stjörnufræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður eðlisfræðings (3111)•	
aðstoðarmaður á rannsóknarstofu á sviði eðlisfræði (3111)•	
aðstoðarmaður á rannsóknarstofu á sviði stjörnufræði (3111)•	
geislafræðingur (2229)•	
jarðeðlisfræðingur (2114)•	
lífeðlisfræðingur (2212)•	

2112 Sérfræðistörf í veðurfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að kanna og rannsaka stefnu, hraða og tilfærslu andrúms-
lofts, loftþrýsting, hitastig, rakastig, skýjamyndun, úrkomu, rafleiðni eða sólargeislun, 
skoða og vinna úr gögnum frá veðurstöðvum, undirbúa veðurlýsingar og -kort fyrir flug-
samgöngur, skipasiglingar, landbúnað og önnur svið, stjórna veðurfarstilraunum s.s. regn-
framleiðslu og skýja- og þokudreifingu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
loftslagsfræðingur, rannsóknarmaður á sviði veðurfræði, veðurfræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður veðurfræðings (3111)•	
veðurathugunarmaður (9153)•	
veðurfréttamaður (3472)•	

2113 Sérfræðistörf í efnafræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka, prófa og greina efnafræðilegar breytingar 
við mismunandi aðstæður, meta og skrá niðurstöður rannsókna og tilrauna og draga 
ályktanir, bæta og þróa ný lyf og önnur efni, framleiðsluvörur og framleiðsluaðferðir, þróa 
gæðaeftirlit við framleiðslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
efnafræðingur, efnafræðingur í lyfjafræði, lyfjafræðingur í efnaiðnaði, rannsóknarmaður á 
sviði efnafræði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður efnafræðings (3111)•	
apótekari (2224)•	
efnatæknir (3111)•	
efnaverkfræðingur (2146)•	
eiturefnafræðingur (2212)•	
lífefnafræðingur (2212)•	
lyfjafræðingur (2212)•	
lyfsali (2224)•	
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2114 Sérfræðistörf í jarð- og jarðeðlisfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka samsetningu og uppbyggingu jarðskorp-
unnar, bergtegundir, grjót, steina og steingervinga, túlka rannsóknargögn og útbúa 
skýrslur, kort, línurit og skýringarmyndir, nota rannsóknarniðurstöður til að vega og meta 
hugsanlega notkun og vinnslu ýmissa jarðefna s.s. steinefni, olíu, gas og grunnvatn, nota 
jarðfræðiþekkingu til að leysa ýmis vandamál á sviði byggingarverkfræði, rannsaka og 
mæla bylgju- og skjálftahreyfingar í jarðskorpunni svo og þyngdarafl, rafbylgjur, hita og 
krafta, rannsaka og mæla hljóðeðlis- og ljósfræðileg fyrirbæri í andrúmsloftinu, meta 
þyngd, stærð og massa jarðar, samsetningu og uppbyggingu möttulsins, rannsaka eðli og 
virkni eldfjalla, jökla og jarðskjálfta, kortleggja segulsvið jarðar til notkunar við útvarps-
sendingar og í siglingafræði, rannsaka og mæla eðliseiginleika sjávar og lofts og tengsl 
þar á milli s.s. varmaskipti, staðsetja og ákvarða eðli og umfang náttúruauðlinda, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
haffræðingur, jarðeðlisfræðingur, jarðfræðingur, jarðskjálftafræðingur, jöklafræðingur, 
landfræðingur á svið jarðeðlisfræði, rannsóknarmaður á sviði jarðeðlisfræði, rannsókn-
armaður á sviði jarðfræði, vatnafræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
landmælingamaður (3112)•	
landmælingaverkfræðingur (2148)•	
sjávarlíffræðingur (2211)•	
vatnamælingamaður (3111)•	

212 Sérfræðistörf í stærðfræði og tölfræði

Stærðfræðingar, tryggingafræðingar, tölfræðingar og aðrir við skyld störf stunda rann-
sóknir, endurskoða eða þróa hugtök, kenningar og vinnuaðferðir eða hagnýta vísindalega 
þekkingu á margvíslegum sviðum s.s. verkfræði, viðskiptum eða læknisfræði og öðrum 
sviðum líffræði, náttúru- eða félagsvísinda. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

2121 Sérfræðistörf í stærðfræði og tryggingafræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita ráð eða nota stærðfræðilegar kenningar, 
líkön og tækni í víðum skilningi á sviði raunvísinda, hugvísinda og læknisfræði, búa til 
stærðfræðilíkön fyrir tiltekin vandamál, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðgerðafræðingur, afleiðumiðlari, rannsóknarmaður á sviði tryggingafræði, rannsókn-
armaður á sviði stærðfræði, sérfræðingur í áhættustýringu, stærðfræðingur, trygginga-
fræðingur, tryggingastærðfræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður tryggingafræðings (3434)•	
aðstoðarmaður stærðfræðings (3434)•	
ritari í tryggingafyrirtæki (4122)•	
tryggingafulltrúi (3434)•	
tryggingasali (3412)•	
tölfræðingur (2122)•	
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2122 Sérfræðistörf í tölfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að undirbúa og skipuleggja kannanir og söfnun töl-
fræðilegra upplýsinga, greina og túlka tölfræðileg gögn og undirbúa til birtingar, gefa ráð 
og ákvarða áreiðanleika mismunandi aðferða við söfnun upplýsinga, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðferðafræðingur, lýðfræðingur, rannsóknarmaður á sviði tölfræði, reiknifræðingur, sér-
fræðingur á sviði tölfræði, tölfræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður tryggingafræðings (3434)•	
spyrill í spurningakönnun (5222)•	
stærðfræðingur (2121)•	
tryggingafræðingur (2121)•	
tölfræðiritari (4122)•	

213 Sérfræðistörf á tölvusviði

Sérfræðingar á tölvusviði stunda rannsóknir, skipuleggja, þróa og endurbæta tölvuvædd 
upplýsingakerfi, hugbúnað og þess háttar, þróa grundvallarreglur og vinnuaðferðir auk 
þess að viðhalda tölvuvæddum gagnasöfnum og stýrikerfum gagnagrunna í þeim tilgangi 
að tryggja áreiðanleika og öryggi gagna. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

2131 Sérfræðistörf við hönnun tölvukerfa og tölvunarfræðingar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka grunnreglur og aðferðir í tölvufræði, hanna, 
viðhalda og uppfæra hugbúnað, uppbyggingu og gerð gagnagrunna og reiknings-
aðgerða m.a. á sviði gervigreindar, greina þarfir tölvunotenda á sviði hugbúnaðar og vél-
búnaðar, skrifa ítarleg fyrirmæli og undirbúa tæknilegar skýrslur og handbækur fyrir tölvur 
og hugbúnað, hanna, skrifa, viðhalda og uppfæra hugbúnað, hanna og setja upp sam-
skiptakerfi milli mismunandi tölvukerfa, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
hönnuður hugbúnaðar, hönnuður tölvukerfa, hugbúnaðarsérfræðingur, tölvunarverk-
fræðingur, tölvunarfræðingur í þróunarstarfi, sérfræðingur í upplýsingafræði og -tækni

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
forritari (2132)•	
kerfisstjóri (3120)•	
netstjóri (3120)•	
sérfræðingur á tölvusviði ót.a.s. (2139)•	
tæknimaður við tölvur (3120)•	
vefstjóri (3471)•	
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2132 Sérfræðistörf við forritun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að undirbúa forritun og skrifa forrit og nauðsynlegar 
leiðbeiningar með þeim, viðhalda og uppfæra forrit og hugbúnað í samvinnu við hönnuði 
tölvukerfa eftir því sem við á, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
forritari, forritari gagnagrunna, forritari samskiptakerfa

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hönnuður tölvukerfa (2131)•	
kerfisstjóri (3120)•	
netstjóri (3120)•	
tæknimaður við tölvur (3120)•	
tæknilegur ráðgjafi við tölvukerfi (3120)•	
vefstjóri (3471)•	

2139 Sérfræðistörf í tölvufræði ót.a.s.

Hér skal flokka sérfræðinga á sviði tölvufræði sem ekki er hægt að flokka annars staðar 
í 213 Sérfræðistörf á tölvusviði. Störf í þessum flokki felast m.a. í að, sinna ýmsum störfum 
við hönnun, greiningu, uppsetningu, útfærslu og samhæfingu tölvukerfa og hugbúnaða, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
gagnagrunnsstjóri, kerfisfræðingur með háskólapróf, sérfræðingur við tölvugreiningu, sér-
fræðingur við tölvuráðgjöf, sérfræðingur á sviði tölvuöryggismála

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hönnuður tölvukerfa (2131)•	
tölvutæknir (3120)•	
kerfisstjóri (3120)•	
netstjóri (3120)•	
vefstjóri (3471)•	

214 Sérfræðistörf í arkitektúr og verkfræði

Arkitektar, tæknifræðingar, verkfræðingar og aðrir við skyld störf stunda rannsóknir og 
endurbæta eða þróa hugtök, kenningar og vinnuaðferðir eða hagnýta þekkingu á sviði 
arkitektúrs, skipulagsfræði og verkfræði auk hagkvæmni í framleiðsluaðferðum. Verkstjórn 
annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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2141 Sérfræðistörf í byggingarlist og skipulagsfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hanna byggingar og ráðleggja viðskiptavinum varð-
andi útlit, staðsetningu og önnur atriði, undirbúa teikningar og skipuleggja byggingar eða 
endurgerð þeirra, koma á nauðsynlegum samskiptum til að tryggja hagkvæmni fram-
kvæmda s.s. kostnað, tímasetningu og samskipti við opinbera aðila, finna lausnir varðandi 
útlit innanhúss og utan, hafa yfirumsjón með framkvæmdum, skipuleggja og hanna fyr-
irkomulag þéttbýlissvæða, útivistarsvæða og umferðarmannvirkja, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
arkitekt,borgarskipulagsfræðingur, byggingarfulltrúi, húsameistari, húsgagna arkitekt, 
hönnuður (með háskólapróf), innanhússarkitekt (með háskólapróf), landslagsarkitekt, 
skipulagsfræðingur, skipulagsfulltrúi, skrúðgarðaarkitekt

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
byggingarverkfræðingur (2142)•	
borgarlandfræðingur (2442)•	
húsasmíðameistari (7123)•	
húsgagnahönnuður (3471)•	
hönnuður án háskólaprófs (3471)•	
innanhússarkitekt án háskólaprófs (3471)•	

2142 Sérfræðistörf í byggingarverkfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hanna brýr, stíflur, bryggjur, vegi, flugvelli eða 
önnur stór mannvirki, ákvarða byggingaraðferðir, byggingarefni og gæðastaðla og 
stjórna byggingarframkvæmdum, skipuleggja eftirlitskerfi m.t.t. afkastagetu, öryggis- 
og umhverfismála, annast viðhald og viðgerðir bygginga og mannvirkja, veita ráð um 
tæknileg málefni varðandi byggingarverkfræði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
borgarverkfræðingur, byggingartæknifræðingur, byggingarverkfræðingur, rannsóknar-
maður á sviði byggingarverkfræði, ráðgjafaverkfræðingur í byggingarverkfræði, bæjar-
verkfræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
arkitekt (2141)•	
byggingarfulltrúi (2141)•	
byggingarfræðingur (3112)•	
byggingarstjóri (1223)•	
verkstjóri í byggingariðnaði (7123)•	
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2143 Sérfræðistörf í rafmagnsverkfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stýra rannsóknum og ráðleggja, hanna og stjórna 
byggingu rafkerfa, rafvéla og raftækja s.s. kerfum til orkuframleiðslu, flutnings og dreif-
ingar orku, koma upp eftirlits- og öryggiskerfi við orkuframleiðslu og -dreifingu, annast 
viðhald og viðgerðir á rafkerfum, vélum og tækjum, veita ráð um tæknileg atriði, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
rafmagnstæknifræðingur, rafmagnsverkfræðingur, ráðgjafaverkfræðingur á sviði raf-
magnsverkfræði, rannsóknarmaður á sviði rafmagnsverkfræði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
raffræðingur (3113)•	
rafmagnstæknir (3113)•	
rafvirki (7137)•	

2144 Sérfræðistörf í rafeinda- og fjarskiptaverkfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stýra rannsóknum og hanna og stjórna byggingu 
rafeindakerfa og fjarskiptatækja, ákveða aðferðir, efnisnotkun og gæðastaðla við fram-
leiðslu eða uppsetningu rafeinda- og fjarskiptatækja og stjórna framleiðslu og uppsetn-
ingu þeirra, koma upp eftirlits- og öryggiskerfum til að tryggja skilvirkni og öryggi kerfa, 
skipuleggja og stjórna viðhaldi og viðgerðum á rafeinda- og fjarskiptakerfum, veita ráð 
um tæknileg atriði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fjarskiptaverkfræðingur, rafeindatæknifræðingur, rafeindaverkfræðingar, rannsókn-
armaður á sviði rafeinda- eða fjarskiptaverkfræði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fjarskiptatæknir (3114)•	
rafeindatæknir (3114)•	
símtæknir (3114)•	
símvirki (7244)•	
tæknimaður við tölvur (3120)•	

2145 Sérfræðistörf í vélaverkfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stýra rannsóknum og stjórna framleiðslu og uppsetn-
ingu ýmissa véla, vélahluta og tækja, ákveða og fylgjast með framleiðslu og uppsetningu 
véla og tækja í landbúnaði og iðnaði, koma upp eftirlits- og gæðastöðlum, staðsetja og 
gera við truflanir og bilanir á vélum og tækjum, ráðleggja um og stjórna starfsemi þeirra, 
viðhaldi og viðgerðum, veita ráð um tæknileg atriði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
flugvélaverkfræðingur, rannsóknarmaður á sviði vélaverkfræði, ráðgjafaverkfræðingur í 
vélaverkfræði, skipaverkfræðingur, skipatæknifræðingur, vélaverkfræðingur, véltækni-
fræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
ráðunautur um vélar og vélbúnað (3115)•	
vélfræðingur í iðnaði (3115)•	
vélstjóri í iðnaði (3115)•	
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2146 Sérfræðistörf í efnaverkfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stýra rannsóknum og stjórna framleiðslu ýmissa efna 
og efnasambanda s.s. matvæla, lyfja iðnaðarvara, olíu eða olíuafurða, stjórna viðhaldi 
og viðgerðum í efnaverksmiðjum, ákveða framleiðsluaðferðir, setja upp gæðastaðla og 
koma á gæðaeftirliti og starfsreglum til að tryggja öryggi og hagkvæmni í framleiðsluferli, 
skipuleggja og stjórna viðhaldi og viðgerðum á tækjum, veita ráð um tæknileg atriði, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
efnatæknifræðingur, efnaverkfræðingur, eldsneytisverkfræðingur, iðntæknifræðingur 
á matvælasviði, matvælafræðingur, mjólkurverkfræðingur, rannsóknarmaður á sviði 
efnaverkfræði, mjólkurtæknifræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður efnafræðings (3111)•	
aðstoðarmaður efnaverkfræðings (3116)•	
efnafræðingur (2113)•	
lífefnafræðingur (2212)•	
næringarfræðingur (2229)•	

2147 Sérfræðistörf í námaverkfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stýra rannsóknum og stjórna vinnslu efnasambanda 
úr jörðu s.s. vinnslu gass, olíu og vatns, ákveða gæðastaðla og framleiðsluaðferðir, stjórna 
rannsóknum og þróa nýjar aðferðir við vinnslu málmtegunda, leirs og annarra efna, veita 
ráð um tæknileg atriði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
jarðvinnsluverkfræðingur, málmfræðingur, námaverkfræðingur, námatæknifræðingur, 
rannsóknarmaður á sviði námaverkfræði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður jarðfræðings (3212)•	
aðstoðarmaður jarðeðlisfræðings (3212)•	
aðstoðarmaður málmfræðings (3117)•	
aðstoðarmaður námaverkfræðings (3117)•	
jarðfræðingur (2114)•	
jarðeðlisfræðingur (2114)•	
námatæknir (3117)•	

2148 Sérfræðistörf við kortagerð og landmælingar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka aðferðir og tækni til að ákvarða og kortleggja 
svæði nákvæmlega, skipuleggja og stjórna myndatökum úr lofti, greina og vinna úr mynd-
rænum gögnum og undirbúa og yfirfara ýmis staðfræðileg kort og línurit, veita ráð um 
tæknileg atriði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
flugkortagerðarmaður með háskólapróf, kortagerðarmaður með háskólapróf, landmæl-
ingaverkfræðingur, myndmælingamaður með háskólapróf, sjókortagerðarmaður með 
háskólapróf, sjómælingarmaður með háskólapróf

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
landmælingamaður (3112)•	
mælingamaður við landmælingar (3112)•	
tækniteiknari (3118)•	
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2149 Sérfræðistörf í arkitektúr og verkfræði ót.a.s.

Hér skal flokka aðra sérfræðinga á sviði byggingalistar, tæknifræði, verkfræði og skyldra 
greina sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 214 Arkitektar, tæknifræðingar og verk
fræðingar. Störf í þessum flokki felast m.a. í að þróa framleiðsluaðferðir m.t.t. hagkvæmni 
og magnmælinga, vera stjórnendum fyrirtækja til ráðgjafar um skipulagningu og fram-
leiðsluaðferðir, hagnýtingu mannafla og efnisnotkun, undirbúa og hafa eftirlit með kostn-
aðaráætlunum, skilgreina hættur og tryggja öryggi, rannsaka og veita ráð um tæknilegar 
hliðar í ýmsum framleiðslugreinum s.s. við framleiðslu á gleri, postulíni, vefnaðarvöru og 
leðurframleiðslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
hagræðingarverkfræðingur, hagræðingartæknifræðingur, hagræðingur, heilsu-, 
heilbrigðis- og hreinlætisverkfræðingur, iðntæknifræðingur á sjálfvirknisviði, iðn-
tæknifræðingur á vöruþróunarsviði, iðntæknifræðingur ót.a.s., iðnverkfræðingur, sjáv-
arútvegsfræðingur, tæknifræðingur ót.a.s., verkfræðingur ót.a.s.

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
iðntæknifræðingur á markaðssviði (2419)•	
iðntæknifræðingur á matvælasviði (2148)•	

22 Sérfræðistörf í náttúruvísindum, líffræði og heilbrigðisvísindum

Sérfræðingar í náttúruvísindum og heilbrigðisgreinum stunda rannsóknir, endurbæta eða 
þróa hugtök, kenningar og vinnuaðferðir eða hagnýta vísindalega þekkingu á svið t.d. líf-
fræði, dýrafræði, grasafræði, vistfræði, lífeðlisfræði, lífefnafræði, örverufræði, lyfjafræði, 
jarðræktarfræði og læknisfræði. Verkefni í þessari deild felast venjulega í að stunda 
rannsóknir, auka, veita ráðgjöf um eða hagnýta vísindalega þekkingu sem fengist hefur 
með athugunum á öllu lífríki manna, dýra og jurta, þ.m.t. einstökum líffærum, vefjum, 
frumum og örverum og áhrifum umhverfisþátta eða lyfja og annarra efna á það, rannsaka 
sjúkdóma í mönnum, dýrum og jurtum, vera til ráðgjafar um og hagnýta fyrirbyggjandi, 
læknandi og hjúkrandi aðferðir eða stuðla að heilbrigði, skrifa fræðigreinar og birta þær í 
fagtímaritum.

221 Sérfræðistörf í líffræði

Líffræðingar stunda rannsóknir, endurbæta eða þróa hugtök, kenningar og vinnuaðferðir, 
eða hagnýta vísindalega þekkingu á sviði líffræði, örverufræði, grasafræði, dýrafræði, vist-
fræði, líffærafræði, gerlafræði, lífefnafræði, lífeðlisfræði, frumufræði, erfðafræði, jarðrækt-
arfræði, meinafræði, lyfjafræði eða sjúkdómafræði. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu.
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2211 Sérfræðistörf í líffræði, grasafræði, dýrafræði og skyldum greinum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skilgreina og flokka tegundir ásamt því að kanna upp-
runa, þróun, efnafræðilega og líffræðilega gerð, uppbyggingu, samsetningu, lífsferil og 
æxlun tegunda, rannsaka dýra- og plöntulíf og þróa hagnýta þekkingu og notkun innan 
landbúnaðar og lyfjafræði, rannsaka og stjórna tilraunum varðandi byggingu og starfsemi 
fruma og áhrif lífrænna og efnafræðilegra þátta á frumur, kanna samband milli dýra- og 
plöntulífs, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
búfjársjúkdómafræðingur, búvísindafræðingur, dýrafræðingur, erfðafræðingur, fiskeld-
isfræðingur, fiskifræðingur, fisksjúkdómafræðingur, fósturfræðingur, frumulíffræðingur, 
fuglafræðingur, gerlafræðingur, grasafræðingur, líffræðingur, náttúrufræðingur, ónæm-
isfræðingur, örverufræðingur, sjávarlíffræðingur, skordýrafræðingur, sýklafræðingur, 
vatnalíffræðingur, vefjafræðingur, vistfræðingur, örverufræðingur, kynbótadómari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
tæknimaður við lækningatæki (3133)•	
efnafræðingur (2113)•	
fiskeldisfræðingur (með diplómapróf ) (3212)•	
jarðvegstæknir (3212)•	
lífsýnafulltrúi á sviði efnafræði (3111)•	
lífsýnafulltrúi á sviði líffræði (3211)•	
líftæknir (3211)•	
plöntumeinafræðingur (2213)•	

2212 Sérfræðistörf í lyfja- og meinafræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka form, lögun og eiginleika vefja og fruma, 
rannsaka áhrif lyfja á menn og dýr, þróa ný lyf eða bæta eldri lyf, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
eiturefnafræðingur, lífeðlisfræðingur, lífefnafræðingur, líffærafræðingur, lyfjafræðingur 
við rannsóknir, líftæknifræðingur, lyftæknifræðingur, lyfjafræðingur, meinafræðingur, 
meinatæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður á rannsóknarstofu í líffræði (3211)•	
aðstoðarmaður lífefnafræðings (3211)•	
aðstoðarmaður meinatæknis (3211)•	
efnafræðingur (2113)•	
lífsýnafulltrúi á sviði efnafræði (3111)•	
lífsýnafulltrúi á sviði líffræði (3211•	
lyfjafræðingur í apóteki (2224)•	
lyfjatæknir (3228)•	
lyfsali (2224)•	
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2213 Sérfræðistörf við búfjár- og jarðræktun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka og bæta aðferðir við ræktun plantna, gróður-
svæða og skóga, rannsaka eiginleika, nýtingu og framleiðslugetu jarðvegs og beitar lands, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
búfjárfræðingur, fóðurfræðingur, garðyrkjufræðingur, jarðræktarfræðingur, jarðvegsfræð-
ingur, kynbótafræðingur, plöntumeinafræðingur, plöntusjúkdómafræðingur, skógfræð-
ingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
landbúnaðaráðunautur (2214)•	
garðyrkjubóndi (6113)•	
garðyrkjumaður (6113)•	
skógarhöggsmaður (9212)•	
skógarvörður (5169)•	
skógræktartæknir (3212)•	
skrúðgarðyrkjustjóri (6113)•	
verkamaður við skógrækt (9212)•	

2214 Sérfræðistörf við landbúnaðar- og skógræktarráðgjöf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka og sinna ráðgjöf við ræktun, fóðurgjöf, 
umhirðu og æxlun dýra, veita ráðgjöf um jarðrækt og skógrækt s.s. nýtingu og fram-
leiðslugetu jarðvegs og beitarlands, veita ráðgjöf varðandi uppblástur lands, finna aðferðir 
til verndunar villtra dýra, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
alifuglaráðunautur, búnaðarhagfræðiráðunautur, búnaðarráðunautur lífrænn búskapur og 
landnýting, bútækniráðunautur, bygginga- og bútækniráðunautur, fiskeldisráðunautur, 
garðyrkjuráðunautur, héraðsfulltrúi, héraðsráðunautur, hlunninda- og jarðrækt-
arráðunautur, hrossaræktarráðunautur, jarðræktarráðunautur, landbúnaðarráðunautur, 
landnýtingarráðunautur, landsráðunautur, loðdýraræktarráðunautur, nautgriparækt-
arráðunautur, sauðfjárræktarráðunautur, skógræktarráðunautur, svínaræktarráðunautur, 
ylræktarráðunautur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
búfræðingur (3213)•	
búfjárfræðingur (2213)•	
búvísindafræðingur (2211)•	
garðyrkjufræðingur (2213)•	
skógarhöggsmaður (9212)•	
skógarvörður (5169)•	
skógræktarráðunautur (2214)•	
skógræktartæknir (3212)•	
veiðieftirlitsmaður (5169)•	

222 Sérfræðistörf í heilbrigðisgreinum (aðrir en sérfræðingar við hjúkrun)

Sérfræðingar í heilbrigðisgreinum (aðrir en sérfræðingar við hjúkrun) stunda rannsóknir, 
endurskoða eða þróa hugtök, kenningar og vinnuaðferðir og hagnýta vísindalega þekk-
ingu á sviði læknisfræði, tannlæknisfræði, dýralæknisfræði, lyfjafræði og við eflingu 
almenns heilbrigðis. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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2221 Sérfræðistörf við lækningar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka og greina kvilla og sjúkdóma, koma með til-
lögur að lækningu, fyrirskipa og veita meðhöndlun s.s. lyfjameðferð eða skurðaðgerð, taka 
þátt í þróun og innsetningu laga og reglugerða um heilbrigðismál, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarlæknir, aðstoðarborgarlæknir, aðstoðarlandlæknir, augnlæknir, borgarlæknir, 
deildarlæknir, geðlæknir, heilsugæslulæknir, læknanemi, læknir, réttarlæknir, röntgen-
læknir, sérfræðilæknir, sérgreinalæknir, skólalæknir, skurðlæknir, sóttvarnarlæknir, 
yfirlæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
dýralæknir (2223)•	
grasalæknir (3241)•	
hjúkrunarforstjóri (1229)•	
hjúkrunarfræðingur (2230)•	
hnykkir (3226)•	
hómópati (3229)•	
lækningaforstjóri (1229)•	
landlæknir (1210)•	
meinafræðingur (2212)•	
smáskammtalæknir (3229)•	
tannlæknir (2222)•	
yfirdýralæknir (1210)•	

2222 Sérfræðistörf við tannlækningar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka, greina, bæta og koma í veg fyrir tann-
sjúkdóma og sjúkdóma í munnholi, fyrirskipa og veita meðhöndlun við sjúkdómum í 
munnholi, taka þátt í opinberum störfum til að viðhalda eða bæta staðla í tann- og munn-
holssjúkdómum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
sérfræðingur í tannréttingum, skurðlæknir í munn- og kjálkaskurðlækningum, tannlæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður tannlæknis (5132)•	
klíníkdama (5132)•	
tannfræðingur (3225)•	
tannsmiður (7311)•	

2223 Sérfræðistörf við dýralækningar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka, greina og veita meðhöndlum við 
sjúkdómum í dýrum, koma í veg fyrir sjúkdóma með bólusetningum, veita ráð um 
umönnun og ræktun dýra, veita aðstoð við heilbrigðiseftirlit dýra, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
dýralæknir, eftirlitsdýralæknir, faranddýralæknir, héraðsdýralæknir, sérgreinadýralæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður dýralæknis (5139)•	
frjótæknir (3227)•	
starfsmaður við umönnun og aðhlynningu dýra (3227)•	
sæðingarmaður (3227)•	
yfirdýralæknir (1210)•	
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2224 Sérfræðistörf í lyfjaverslunum og lyfjabúðum sjúkrahúsa

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sjá um undirbúning við blöndun lyfja, yfirfara lyfseðla, 
sjá um að leiðbeiningar til sjúklinga séu skýrar og gefa upplýsingar um aukaverkanir, 
blanda lyf og meðul á sjúkrahúsum eða selja þau í apótekum, halda utan um skýrslur og 
lyfseðla, rannsaka lyf til ákvörðunar á innihaldi, hreinleika og styrkleika, taka þátt í störfum 
við lyfjaeftirlit og við gerð reglugerða, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
apótekari, lyfjafræðingur í apóteki, lyfjafræðingur við lyfjaeftirlit, lyfsali, sjúkrahúslyfja-
fræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
lyfjafræðingur við rannsóknir (2212)•	
lyfjatæknir (3228)•	

2225 Sérfræðistörf við geislafræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að framkvæma geislarannsóknir, gera m.a. röntg-
enmyndir, segulómgreiningu, tölvusneiðmyndir, ómrannsóknir, annast ýmsar 
sérhæfðar rannsóknir á sviði geislafræði, sjá um almennt eftirlit á tækjabúnaði, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
Geislafræðingur, röntgentæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður geislafræðings (5132)•	

2226 Sérfræðistörf við sjúkraþjálfun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að þjálfa og leiðbeina sjúklingum sem búa við 
skerta hreyfifærni eða þjást af völdum sjúkdóma eða fötlunar, útbúa meðferð-
aráætlanir fyrir sjúklinga, veita ráðgjöf og fræðslu á sviði sjúkraþjálfunar eða 
iðjuþjálfunar, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
Sjúkraþjálfari, iðjuþjálfi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður sjúkraþjálfa (5132)•	
aðstoðarmaður iðjuþjálfa (5132)•	
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2229 Sérfræðistörf í heilbrigðisgreinum (nema í hjúkrun) ót.a.s.

Hér skal flokka aðra sérfræðinga í heilbrigðisgreinum sem ekki er hægt að flokka annars 
staðar í 222 Sérfræðingar í heilbrigðisgreinum aðrir en hjúkrunarfræðingar. Störf í þessum 
flokki felast m.a. í að stjórna rannsóknum, þróa og bæta aðferðir, hugtök og kenningar eða 
bæta vísindalega þekkingu í ýmsum heilbrigðisgreinum og efla almennt heilbrigði, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
heilbrigðisfulltrúi, heyrnarfræðingur, lífeindafræðingur, líffræðingur á heilbrigðissviði, 
næringarfræðingur, talmeinafræðingur, stoðtækjafræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður talmeinafræðings (5132)•	
hnykkir (3226)•	
leiðbeinandi í sjúkraleikfimi (3226)•	
matarfræðingur (3223)•	
matartæknir við hússtjórn (5121)•	
matartæknir við matseld (5122)•	
matvælafræðingur (2146)•	
meinafræðingur (2212)•	
næringartæknir (3223)•	
sjúkranuddari (3226)•	
sjúkraþjálfari (2226)•	
þroskaþjálfi (2342)•	

223 Sérfræðistörf í hjúkrun

2230 Störf hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stunda almenna hjúkrun, umönnun og ráðgjöf fyrir 
sjúka, slasaða, líkamlega og andlega fatlaða einstaklinga og aðra sem þörf hafa fyrir 
slíka umönnun á sjúkrahúsum, heilsugæslustöðum og öðrum stofnunum eða heimilum, 
aðstoða lækna við störf þeirra við fyrirbyggjandi og læknandi og bregðast við neyðar-
ástandi í fjarveru þeirra, hafa eftirlit með lyfjum og gefa þau, verkstýra og samhæfa störf 
aðstoðarfólks á sjúkrahúsum og öðrum stofnunum, sinna ýmsum störfum þar sem hjúkr-
unarfræðiþekkingar er krafist. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
deildarhjúkrunarfræðingur, geðhjúkrunarfræðingur, heilsugæsluhjúkrunarfræðingur, 
hjúkrunarfræðingur, hjúkrunarfræðingur við heimahjúkrun, hjúkrunarstjóri, ljósmóðir, 
skólahjúkrunarfræðingur, skurðhjúkrunarfræðingur, yfirhjúkrunarfræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hjúkrunarforstjóri (1229)•	
hjúkrunarframkvæmdastjóri (1229)•	
hjúkrunarritari (3439)•	
hjúkrunarritari við móttöku (4222)•	
sjúkraliði (við almenna hjúkrun) (3231)•	
starfsmaður á sjúkrahúsi (5132)•	
yfirsetukona (3232)•	
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23 Sérfræðistörf við kennslu og uppeldisfræði

Kennarar og uppeldisfræðingar kenna fræðilega og verklega þætti einnar eða fleiri 
fræðigreinar á mismunandi námsstigum, stunda rannsóknir og móta hugtök, kenningar 
og vinnuaðferðir í viðkomandi fræðigrein og semja fræðilegar ritgerðir og bækur. Verk-
efni í þessari deild felast venjulega í að kenna bekkjum, halda fyrirlestra eða leiðbeina á 
tilteknum námsstigum, veita almenna menntun eða starfsmenntun, þ.m.t. einkakennsla, 
stjórna námskeiðum í fullorðinsfræðslu, mennta og kenna fötluðum einstaklingum, 
skipuleggja og aðlaga námsefni og námsskrár, hafa eftirlit með og veita ráðgjöf um 
kennsluaðferðir og nýsigögn, taka þátt í ákvörðunum sem varða kennsluskipulag og 
þess háttar í skólum og háskólum, stunda rannsóknir í viðkomandi fræðigrein til að 
móta hugtök og vinnuaðferðir til hagnýtingar í atvinnulífi eða á öðrum sviðum, skrifa 
fræðigreinar og birta þær í fagtímaritum.

231 Kennsla á háskólastigi

2310 Kennsla á háskólastigi

Störf í þessum flokki felast m.a. í að halda fyrirlestra, námskeið, sinna kennslu og stýra 
verklegum tilraunum á háskólastigi, hvetja til umræðna og sjálfstæðra vinnubragða nem-
enda, stjórna, meta og fara yfir próf og verkefni, leiðbeina eða stýra rannsóknum fram-
haldsnema eða annarra starfsmanna innan háskóladeildar, taka þátt í ráðstefnum og 
námskeiðum, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
aðjunkt, dósent, gestakennari á háskólastigi, háskólakennari, kennari í tækniháskóla, 
kennari í kennaradeild tónlistarskóla, kennari á háskólastigi, lektor, prófdómari í háskóla, 
prófessor

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
deildarforseti (1229)•	
fræðimaður við háskóla (flokkist í samræmi við verkefni)•	
háskólarektor (1210)•	
rannsóknarmaður á háskólastigi (flokkist í samræmi við verkefni)•	
verkefnastjóri á háskólastigi (flokkist í samræmi við verkefni)•	
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232 Kennsla á framhaldsskólastigi

2320 Kennsla á framhaldsskólastigi

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og aðlaga námsefni og námsskrár í 
samræmi við kröfur, sinna kennslu og leiðbeina nemendum, undirbúa, leggja fyrir og fara 
yfir próf og verkefni, undirbúa umsögn um nemendur, sinna fullorðinsfræðslu, taka þátt 
í ákvörðunum um skipulag kennslu og skólamála, skipuleggja eða aðstoða með ýmislegt 
viðbótarnámsefni fyrir utan skóla, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfs-
manna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
einkakennari á framhaldsskólastigi, framhaldsskólakennari, gestakennari á framhalds-
skólastigi, íþróttakennari við framhaldsskóla, leiðbeinandi í framhaldsskóla, prófdómari í 
framhaldsskóla, sérgreinakennari í framhaldsskóla, skólastjóri framhaldsskóla (aðallega við 
kennslu)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
kennari utan skólakerfis (3340)•	
rektor (1210)•	
skólameistari háskóla eða framhaldsskóla (1210)•	
tónlistarkennari við tónlistarskóla (3340)•	
verkefnastjóri á framhaldsskólastigi (flokkist í samræmi við verkefni)•	

233 Kennsla á grunnskóla- og leikskólastigi

Grunnskólakennarar og leikskólakennarar kenna ýmsar námsgreinar, námstækni og leik-
tækni á leikskóla- og grunnskólastigi. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfs-
sviðinu.

2331 Kennsla á grunnskólastigi

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og undirbúa námsefni og kenna lestur, 
skrift, reikning og aðrar greinar sem falla innan aðalnámsskrár, undirbúa og fara yfir próf 
og verkefni, meta árangur nemenda og veita stuðningskennslu ef þörf krefur, skipuleggja 
og hafa yfirumsjón með aukaverkefnum, ýta undir og örva framfarir nemenda og ræða 
frammistöðu þeirra við foreldra og aðra kennara, hafa umsjón með nemendum í skóla og á 
skólaleikvelli, skrá vitnisburð nemenda í prófskírteini, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
grunnskólakennari, handmenntakennari, íþróttakennari við grunnskóla, leiðbeinandi í 
grunnskóla, myndmenntakennari við grunnskóla, skólastjóri grunnskóla (aðallega við 
kennslu), tónmenntakennari í grunnskóla

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
kennari utan skólakerfis (3340)•	
skólaliði (9152)•	
skólastjóri grunnskóla (1229)•	
verkefnastjóri á grunnskólastigi (flokkist í samræmi við verkefni)•	
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2332 Kennsla á leikskólastigi

Störf í þessum flokki felast m.a. í að örva málfærni með söng, hlutverkaleikjum, 
sögulestri og samræðum, meta færni barna, hafa umsjón með leikjum barna, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
deildarstjóri á leikskóla, leikskólakennari, leikskólastjóri (aðallega við kennslu barna)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staða:
aðstoðarleikskólakennari (3320)•	
aðstoðarleikskólastjóri (1229)•	
leikskólaþjálfi (3320)•	
leikskólastjóri fleiri en 10 starfsmenn (1229)•	
leikskólastjóri færri en 10 starfsmenn (1319)•	
verkefnastjóri á leikskólastigi (flokkist í samræmi við verkefni)•	

234 Störf við sérkennslu og þroskaþjálfun

Sérkennarar og þroskaþjálfarar rannsaka, þróa og veita ráðgjöf um kennslu og 
þjálfun líkamlegra og andlegra fatlaðra einstaklinga. Verkstjórn annarra getur falist 
í starfssviðinu.

2341 Sérfræðistörf við sérkennslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hanna og aðlaga námsefni fyrir líkamlega eða andlega 
fatlaða einstaklinga og undirbúa kennslustundir og starfsemi í samræmi við færni nem-
enda, kenna blindum og heyrnarlausum og nota til þess ákveðna tækni, hvetja nemendur 
og hjálpa þeim að tileinka sér aðferðir sem geta bætt þeim upp þær takmarkanir sem 
fötlun þeirra veldur, leggja fyrir próf og meta frammistöðu nemanda, eiga samskipti við 
foreldra, aðra sérkennara, félagsráðgjafa og aðra er koma að málefnum einstaklingsins, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
sérkennari, talkennari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
félagsráðgjafi (2446)•	
grunnskólakennari (2331)•	
skólastjóri sérskóla (1229)•	
talmeinafræðingur (2229)•	
verkefnastjóri við sérkennslu (flokkist í samræmi við verkefni)•	

2342 Sérfræðistörf við þroskaþjálfun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að kenna, annast og þjálfa líkamlega eða andlega fatlaða 
einstaklinga eða einstaklinga með námsörðugleika, útbúa þroskamat, meðferðar- og þjálf-
unaráætlanir, stjórna þroskaþjálfun, aðstoða skjólstæðinga við athafnir daglegs lífs, eiga 
samskipti við foreldra, lækna, kennara og aðra sérfræðinga, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
deildarþroskaþjálfi, þroskaþjálfi, stuðningsfulltrúi (með háskólapróf)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
félagsráðgjafi (2446)•	
sérkennari (2341)•	
starfsmaður á sambýli fatlaðra (5132)•	
talkennari (2341)•	
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235 Önnur sérfræðistörf við kennslu og uppeldisfræði

Aðrir kennarar og uppeldisfræðingar stunda rannsóknir og þróa eða eru til ráðgjafar um 
kennsluaðferðir og stoðkennslu eða hafa umsjón og eftirlit með starfi kennara og árangri 
af framkvæmd tiltekinnar námsskrár og gera tillögur um breytingar og endurbætur ef þörf 
krefur. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

2351 Sérfræðistörf tengd námstækni, kennslu- og uppeldisfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka, þróa og veita ráðgjöf um uppeldismál, 
kennsluaðferðir og kennslugögn, veita ráð um innihald einstakra námsgreina og veita 
ráð um nauðsynlegar breytingar og mögulegar úrbætur í kennsluaðferðum, ráðleggja, 
undirbúa og annast kynningu þeirra í skólum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
kennslufræðingur við námsrannsóknir, kennsluráðgjafi kennara, kennsluráðunautur, 
kennslustjóri, námsefnisráðgjafi, námsráðgjafi, námsstjóri, próffræðingur, uppeldisfræð-
ingur, uppeldisfræðingur við námsrannsóknir, ráðgjafi um kennslu fyrir útlendinga

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
ökukennari (3340)•	
danskennari (3340)•	
tónlistarkennari (3340)•	
sérkennari (2341)•	
verkefnastjóri (flokkist í samræmi við verkefni)•	

2352 Sérfræðistörf við skólaeftirlit

Störf í þessum flokki felast m.a. í að, fylgjast með að farið sér eftir námsskrá á öllum 
skólastigum, meta nám og framkvæma gæðamat kennslu og kennsluaðferða, kanna 
árangur í einstökum námsgreinum og koma með tillögur að breytingum, rannsaka skóla 
reglubundið og ráðgast við skólastjórnendur og kennara um námsefni, kennsluaðferðir, 
tæki og annað tengt kennslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
eftirlitskennari, fagmenntaráðgjafi, fagráðgjafi, sérfræðingur í fræðslumálum

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
prófdómari í framhaldsskóla (2320)•	
prófdómari í háskóla (2310)•	
prófdómari í ökuskóla (3340)•	
prófyfirsetumaður (9152)•	
prófgæslumaður (9152)•	

2359 Önnur sérfræðistörf tengd kennslu ót.a.s.

Hér skal flokka aðra sérfræðinga í kennslu- og uppeldisfræði sem ekki er hægt að flokka 
annars staðar í 23 sérfræðistörf við kennslu og uppeldisfræði.

Dæmi um starfsheiti:
forstöðumaður frístundaheimilis, grunnskólakennari við kennslu í leikskóla, íþróttafulltrúi 
ríkisins, sérfræðingur við kennslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
námsráðgjafi (2351)•	
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24 Önnur sérfræðistörf

Aðrir sérfræðingar stunda rannsóknir, endurbæta eða þróa hugtök, kenningar og 
vinnuaðferðir eða hagnýta þekkingu á sviði upplýsingamiðlunar og viðskiptafræði, á sviði 
heimspeki, lögfræði, sálfræði, stjórnmála, hagfræði, sögu, guðfræði, tungumála, félags-
fræði og annarra félagsvísinda, auk lista og skemmtana. Ennfremur sjá þeir um fram-
kvæmd stjórnvaldsákvarðana í tilteknum málaflokkum, veita sérfræðilega ráðgjöf, skera úr 
um ágreiningsefni sem skotið er til framkvæmdavaldsins og sinna eftirliti með framkvæmd 
stefnumála. Verkefni í þessari deild felast venjulega í að vinna við miðlun upplýsinga og 
skipulag fyrirtækja, stunda lögmannsstörf, veita ráðgjöf um eða hagnýta þekkingu sem 
fengin er með athugun á atferli einstaklinga eða hópa, athugun á málþróun og heimspeki-
legum, stjórnmálafræðilegum, hagfræðilegum, lögfræðilegum, félagsfræðilegum, guð-
fræðilegum eða öðrum kennisetningum, hugtökum, kenningum, kerfum eða skipulagi 
frá sjónarhorni sögu eða samtíðar, veita stjórnvöldum lögfræðilega ráðgjöf og skera úr 
um deiluefni sem skotið er til æðri stjórnvalda, sjá um upplýsingasöfnun fyrir stjórnvöld, 
skýrslugerð o.fl. í tengslum við tiltekna málaflokka, vinna að rannsóknum og áætlanagerð 
á sviði tækni-, raun- og náttúruvísinda, sinna eftirliti með framkvæmd stjórnvalds-
ákvarðana, skrifa fræðigreinar og birta þær í fagtímaritum.

241 Sérfræðistörf í viðskiptagreinum

Sérfræðingar í viðskiptagreinum vinna við endurbætur, ráðgjöf eða hagnýtingu vinnuað-
ferða í viðskiptalífinu. Verkstjórn annarra getur falist í starfssviðinu.

2411 Sérfræðistörf við endurskoðun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að endurskoða bókhald og reikninga, gera áætlanir vegna 
endurskoðunar, skipuleggja, setja upp og aðlaga bókhaldskerfi og reikningsskilastaðla, 
undirbúa og staðfesta ársreikninga og skattskýrslur, veita ráð í skattamálum, undirbúa 
og gera fjárhagsáætlanir, taka þátt í rannsóknum vegna fjármálasvika, greiðsluþrota eða 
gjaldþrota, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
endurskoðandi, innri endurskoðandi, löggiltur endurskoðandi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bókari (3433)•	
bókhaldsritari (4121)•	
fjármálastjóri (1231)•	
ríkisendurskoðandi (1120)•	
viðskiptafræðingur við fjármálaráðgjöf (2419)•	
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2412 Sérfræðistörf við starfsráðgjöf og starfsmannahald

Störf í þessum felast m.a. í að kanna og greina frammistöðu starfsmanna í fyrirtækjum og 
stofnunum, undirbúa starfagreiningu varðandi starfsmannastjórnun og mannaflsrann-
sóknir, þjálfa og veita upplýsingar og leiðbeiningar um starfa- og verklýsingar, leiðbeina 
einstaklingum um starfsmöguleika, framtíðarstörf eða -menntun, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
atvinnuráðgjafi, jafnréttisráðgjafi, sérfræðingur í starfsmannahaldi, starfsmannaráðgjafi, 
starfsráðgjafi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
atvinnumiðlari (3423)•	
deildarstjóri í starfsmannahaldi (1232)•	
fulltrúi starfsmannastjóra (3431)•	
námsráðgjafi (2351)•	
ritari í starfsmannahaldi (4190)•	
starfsmannastjóri (1232)•	
vinnumiðlari (3423)•	
verkefnastjóri (flokkist í samræmi við verkefni)•	

2413 Sérfræðistörf við almannatengsl, markaðsmál og upplýsingamiðlun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að, skipuleggja, stjórna og samhæfa markaðsfærslu og 
auglýsingaherferðir, rannsaka, ráðleggja um og stýra áætlun varðandi almannatengsl og 
upplýsingamiðlun, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
auglýsingaráðgjafi, blaðafulltrúi, fræðslufulltrúi, sérfræðingur í almannatengslum, mark-
aðsfræðingur, markaðsráðgjafi, samskiptafræðingur, upplýsingafulltrúi (með háskólapróf), 
viðskiptafræðingur í almannatengslum

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
auglýsingastjóri (1234)•	
grafískur hönnuður (3471)•	
sérfræðingur í auglýsingadeild (3429)•	
skrifstofumaður við móttöku smáauglýsinga (4222)•	
sölumaður auglýsinga (3429)•	
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2419 Sérfræðistörf í viðskiptagreinum ót.a.s.

Hér skal flokka sérfræðinga á sviði viðskipta sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 241 
Viðskiptafræðingar og aðrir sérfræðingar í viðskiptagreinum. Störf í þessum flokki felast m.a. 
í að rannsaka, greina, ákvarða eða veita ráð um ýmis viðfangsefni á sviði viðskipta s.s. í fjár-
málum og stofnun og rekstri fyrirtækja, skipuleggja, fjármagna og kynna nýjar vörur og 
þjónustu, veita ráð um einkaleyfi og undirbúning fyrir einkaleyfaumsóknir, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
alþjóðamarkaðsfræðingur, alþjóðaviðskiptafræðingur, efnahagssérfræðingur, efnahags-
ráðgjafi ríkisstjórnarinnar, einkaleyfismiðlari, fjármálasérfræðingur, iðntæknifræðingur á 
markaðssviði, löggiltur verðbréfamiðlari, rekstrarhagfræðingur ót.a.s., viðskiptafræðingur 
ót.a.s., rekstrarráðgjafi, rekstrartæknifræðingur, stjórnunarráðgjafi, viðskiptafræðingur á 
fjármálasviði, viðskiptafræðingur við fjármálaráðgjöf, sérfræðingur við eignastýringu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fjármálastjóri (1231)•	
hagfræðingur (2441)•	
sérfræðingur í banka (bankavinnsla) (3418)•	
sjóðsstjóri (3411)•	
þjónustufulltrúi í banka (3418)•	
upplýsingafulltrúi (með háskólapróf ) (2413)•	
verðbréfasali (3411)•	

242 Sérfræðistörf í lögfræði

Lögfræðingar sinna rannsóknum á lögfræðilegum úrlausnarefnum, semja lagafrumvörp 
og frumvörp að reglugerðum, eru viðskiptavinum til ráðgjafar um lögfræðileg vandamál, 
stunda málflutningsstörf fyrir dómstólum eða sitja í dómi og kveða upp dóm. Verkstjórn 
annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

2421 lögmannsstörf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna rannsóknum á kenningum og grundvall-
aratriðum lögfræði s.s. varðandi sértæk lög og dómsúrskurði, veita lögfræðilega ráð-
gjöf og sjá um lausn lögfræðilegra mála fyrir hönd skjólstæðinga, aðstoða viðskiptavini 
í samningaviðræðum, undirbúa málflutning fyrir sækjanda eða verjanda og reka fyrir dóm-
stólum, setja saman og útbúa lögfræðileg málsskjöl, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
borgarlögmaður, héraðsdómslögmaður, hæstaréttarlögmaður, lögmaður, , lögfræðingur 
hjá umboðsmanni Alþingis, lögfræðingur hjá umboðsmanni barna, málafærslumaður, rík-
islögmaður, saksóknari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður lögfræðings (3432)•	
aðstoðarmaður dómara (3432)•	
dómari (2422)•	
lögfræðiritari (3432)•	
sýslumaður (1120)•	
umboðsmaður Alþingis (1120)•	
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2422 Dómarastörf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hlýða á, meta sönnunargögn og dæma í málum, 
ákvarða réttindi og skyldur málsaðila, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
dómarafulltrúi, dómari, dómsstjóri, forseti hæstaréttar, gerðardómari, héraðsdómari, 
hæstaréttardómari, kjaradómari, meðdómari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
dómritari (3432)•	
íþróttadómari (3475)•	
málafærslumaður (2421)•	
stefnuvottur (4142)•	
umboðsmaður Alþingis (1120)•	

2429 Sérfræðistörf í lögfræði ót.a.s.

Hér skal flokka aðra sérfræðinga í lögum sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 242 
Lögfræðingar. Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna lögfræðistörfum öðrum en mál-
flutningsstörfum eða dómarastörfum, veita lögfræðileg ráð um ýmis málefni, leggja drög 
að lagafrumvörpum og opinberum reglugerðum, setja saman lagaleg skjöl og samninga, 
annast eignaskipti, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
dánardómstjóri, hæstaréttarritari, lögfræðingur fyrirtækis, lögfræðingur hagsmunasam-
taka, lögfræðingur ót.a.s., lögfræðingur við fasteignasölu, lögfræðingur við samningagerð 
og ráðgjöf, löglærður fulltrúi, lögspekingur, lögtaksfulltrúi, regluvörður, viðskiptalögfræð-
ingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
héraðsdómslögmaður (2421)•	
málafærslumaður (2421)•	
skjalaþýðandi (2444)•	
stefnuvottur (4142)•	
umboðsmaður Alþingis (1120)•	
umboðsmaður barna (1120)•	

243 Sérfræðistörf á sviði skjala-, bókasafns- og upplýsingafræði

Skjala-, bókasafns- og upplýsingafræðingar rannsaka, meta og varðveita sögulega mik-
ilvæg og verðmæt skjöl, skipuleggja, þróa og viðhalda upplýsingakerfum við kerfisbundna 
flokkun gagna, verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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2431 Sérfræðistörf við skjala- og safnfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka, meta og varðveita upprunaleg, söguleg og 
menningarleg skjöl, dreifingu þeirra og notkun, skipuleggja, vinna við og viðhalda safn-
gripum af listfræðilegum, menningarlegum, vísindalegum og sögulegum toga, stjórna og 
sjá um flokkun og skráningu sýningargripa og skipuleggja sýningar, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
forstöðumaður listasafns, forstöðumaður minjasafns, listfræðingur, minjafræðingur, safn-
fræðingur, safnvörður í listasafni, safnvörður í minjasafni, skjalavörður, þjóðminjafræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
safnaritari (4141)•	
skjalasafnsritari (4141)•	
sagnfræðingur (2443)•	
upplýsingaritari á skjalasafni (4141)•	
vaktmaður (9152)•	
ættfræðingur (2443)•	

2432 Sérfræðistörf við bókasafns- og upplýsingafræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja, þróa og viðhalda upplýsingakerfum við 
kerfisbundna flokkun bóka, tímarita og annars lesefnis eða sjónræns efnis, velja og mæla 
með bókum og öðru efni til kaupa fyrir bókasöfn, skipuleggja, flokka og skrásetja efni á 
bókasöfnum, skipuleggja og stjórna útlánakerfi og upplýsingakerfi, sinna upplýsingaleit 
og upplýsingamiðlun, rannsaka og greina eða aðlaga bókasafns- eða upplýsingaþjónustu í 
samræmi við þarfir notenda, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
borgarbókavörður, bókasafns- og upplýsingafræðingur, deildarbókavörður, for-
stöðumaður bókasafns, háskólabókavörður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bókasafnsritari (4141)•	

244 Sérfræðistörf í félags- og hugvísindum

Sérfræðingar í félags- og hugvísindum stunda rannsóknir, endurskoða eða þróa kenningar 
og vinnuaðferðir eða hagnýta þekkingu á sviði heimspeki, stjórnmála, hagfræði, félags-
fræði, sögu, málvísinda, tungumála, sálfræði og annarra hug- og félagsvísinda. Verkstjórn 
annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

2441 Sérfræðistörf í hagfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að taka saman, greina og túlka hagfræðileg gögn með 
notkun tölfræðilegra og stærðfræðilegra aðferða, veita upplýsingar og ráð um mismun-
andi hagfræðistefnur og hugsanleg áhrif þeirra á hagkerfið, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
borgarhagfræðingur, hagfræðingur, þjóðhagfræðingur, þróunarhagfræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
rekstrarhagfræðingur (2419)•	
viðskiptafræðingur (2419)•	
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2442 Sérfræðistörf í félagsfræði og mannfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka uppruna, þróun, uppbyggingu, félagslegt 
mynstur, stofnanir og innbyrðis tengsl í samfélagi manna, rekja þróun mannkyns með 
skoðun á mannvistarleifum, kanna áhrif náttúrufars og loftslags á efnahag og félagslega 
og menningarlega þætti, veita ráð um rannsóknir til frekari þróunar kenninga í hagfræði 
og félagsfræði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
afbrotafræðingur, borgarlandafræðingur, ferðamálafræðingur, félagsfræðingur, fornleifa-
fræðingur, landfræðingur, mannfræðingur, þjóðháttarfræðingur, þjóðfræðingur, sam-
skiptafræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
jarðfræðingur (2114)•	
ættfræðingur (2443)•	

2443 Sérfræðistörf í heimspeki, sagnfræði og stjórnmálafræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka og skýra atburði úr fortíð m.a. þróun í félags- 
og hagfræði eða á sviði menningar eða stjórnmála, skýra hræringar í stjórnmálum. Kanna 
orsök og grundvallaratriði varðandi tilgang mannsins, mannlega hegðun, reynslu og til-
vist, innleiða og þróa hugtök og kenningar í heimspeki, skoða og bera saman frumheim-
ildir við seinni tíma heimildir, skoða og kanna áreiðanleika heimilda, rannsaka og skýra 
tímabil í sögulegu samhengi, skoða sögu einstakra landa, rannsaka ákveðin svið innan 
heimspeki t.d. út frá stjórnmálalegum forsendum, skoða kenningar eða framkvæmd 
stjórnmála eða stjórnkerfa, stofnana eða pólitíska hegðun í fortíð eða nútíð, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
heimspekingur, hugmyndafræðingur, rökfræðingur, sagnfræðingur, stjórnmálafræðingur, 
stjórnsýslufræðingur, söguritari, varnarmálafulltrúi, ættfræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
-félagsfræðingur (2442)•	
ráðgjafi í félagsþjónustu (3460)•	

2444 Sérfræðistörf tengd málvísindum og þýðingum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að kanna uppruna, þróun og uppbyggingu tungumála, 
kanna tengsl milli forn- og nýmála, skoða uppruna, skyldleika og þróun orða, setning-
arfræði og hljóðfræði, skýra og túlka bókmenntir, sögu þeirra, hlutverk og áhrif, túlka og 
þýða frá einu tungumál til annars, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bókmenntafræðingur, bókmenntaþýðandi, dómtúlkur, hljóðfræðingur, íðorðafræðingur, 
lestrarsérfræðingur, málfarsráðunautur, málfræðingur, málvísindamaður, orðabókarrit-
stjóri, orðabókarhöfundur, ráðstefnutúlkur, skjalaþýðandi, táknmálstúlkur, textafræðingur, 
textaþýðandi, textaráðgjafi, túlkur, þýðandi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
handritalesari (4143)•	
prófarkalesari (2451)•	
ritstjóri (2451)•	
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2445 Sérfræðistörf í sálfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að greina og meðhöndla sjúklinga með andlega 
sjúkdóma og veita einstaklingum og hópum sálfræðiráðgjöf, undirbúa og framkvæma 
próf til að mæla ýmsa mannlega eiginleika s.s. greind, getu og hæfileika, túlka og meta 
niðurstöður úr greiningum og veita ráð, greina áhrif meðfæddra og áunninna þátta á 
hegðun og hugsanir, stýra ráðgjafar- eða meðferðarviðtölum við einstaklinga eða hópa 
og útvega eftirmeðferð, koma á og viðhalda nauðsynlegum samböndum vegna með-
ferðaraðila t.d. við fjölskyldumeðlimi, skólayfirvöld eða atvinnurekendur og veita ráð um 
mögulegar lausnir og meðferðir á vandamálum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
sálfræðingur, sálgreinir, skólasálfræðingur, vinnusálfræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afbrotafræðingur (2442)•	
geðlæknir (2221)•	
meðferðarfulltrúi (3460)•	
sálgæslufulltrúi (3480)•	

2446 Sérfræðistörf í félagsráðgjöf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hjálpa einstaklingum og fjölskyldum með félagsleg 
og einstaklingsbundin vandamál og ráðleggja þeim um réttindi og skyldur, greina stöðu 
umbjóðenda og kynna þeim mögulegar lausnir, taka saman skýrslur fyrir dómstóla eða 
aðra lögaðila, skipuleggja, meta, bæta eða þróa velferðarþjónustu, vinna fyrirbyggjandi 
starf í tómstunda- og æskulýðsmiðstöðvum, útvega líkamlega og andlega fötluðum ein-
staklingum viðeigandi meðferð sem eykur hæfni þeirra til þátttöku í samfélaginu, und-
irbúa, skipuleggja eða útvega heimilishjálp, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
félagsráðgjafi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður félagsráðgjafa (3460)•	
ráðgjafi í félagsþjónustu (3460)•	

245 Störf rithöfunda og skapandi eða túlkandi listamanna

Rithöfundar og skapandi eða túlkandi listamenn semja og skapa eða túlka 
bókmenntaverk, leikverk, tónverk eða önnur listaverk. Verkstjórn annarra starfsmanna 
getur falist í starfssviðinu.
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2451 Störf rithöfunda, blaðamanna og annarra höfunda ritaðs máls

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skrifa bókmenntaverk og koma því á framfæri við 
útgefanda, skrifa handrit að leikriti, setja saman og undirbúa dagskrárefni fyrir sjónvarp 
eða útvarp, velja, setja saman og undirbúa efni til birtingar í dagblöðum, tímaritum og 
ljósvakamiðlum, flytja fréttir í sjónvarpi og útvarpi, ritstýra efni til útgáfu í dagblöðum og 
tímaritum, skrifa ritstjórnargreinar, skrifa auglýsingahandrit, meta og skrifa um listvið-
burði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
blaðamaður, bókmenntagagnrýnandi, bókmenntaráðunautur, dagskrárgerðarmaður, 
fréttamaður, fréttastjóri, leikskáld, listgagnrýnandi, ljóðskáld, prófarkalesari, rithöfundur, 
ritstjóri, skáld, textahöfundur, veðurfréttamaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
grafískur hönnuður (3471)•	
útgáfustjóri (1229)•	
þula (3472)•	

2452 Störf myndhöggvara, listmálara og annarra slíkra listamanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hanna og búa til listaverk s.s. höggmyndir, málverk, 
teiknimyndir, grafík, veflist og aðra list með notkun ýmissa aðferða, hanna og búa til 
mynstur og myndskreytingar m.a. í bækur, tímarit og auglýsingar, bæta skemmd, óhrein 
og fölnuð málverk og önnur listaverk, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
formlistamaður, forvörður, glerlistamaður, grafíklistamaður, leikmyndahöfundur, leir-
listamaður, listamaður, listmálari, málverkaviðgerðarmaður, myndhöggvari, myndlist-
armaður, skopmyndateiknari, teiknari, veflistarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
búningahönnuður (3471)•	
grafískur hönnuður (3471)•	
hátískuhönnuður (3471)•	
húsamálari (7141)•	
klæðskeri (7433)•	
listfræðingur (2431)•	
sníðameistari (7435)•	

2453 Störf tónskálda, tónlistarmanna og söngvara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að semja tónverk eða semja og útsetja tónlist fyrir sérstök 
hljóðfæri, hópa eða tilefni stjórna hljómsveitum eða kórum, spila á hljóðfæri annað hvort 
sem einleikarar eða meðlimir sinfóníuhljómsveitar, syngja einsöng eða í kór, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
einsöngvari, einleikari, hljóðfæraleikari, hljóðfæraleikari í sinfóníuhljómsveit, hljómsveit-
arstjóri, konsertmeistari, kórstjóri, organisti, óperusöngvari, söngmálastjóri Þjóðkirkj-
unnar, söngstjóri, söngvari, söngþjálfi, tónlistarfulltrúi, tónlistarfræðingur, tónlistarmaður, 
tónlistar ráðunautur, tónlistarstjóri, tónskáld

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
danshljómsveitarstjóri (3473)•	
götusöngvari (3473)•	
hljóðfæraleikari í danshljómsveit (3473)•	
poppsöngvari (3473)•	
popphljómsveitarmaður (3473)•	
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2454 Störf danshöfunda og listdansara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að búa til og semja dansa og dansverk, dansa sem sóló-
dansarar, með dansfélaga eða sem hluti af danshópi, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
atvinnudansari, danshöfundur, listdanshöfundur, listdansari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
dansari á skemmtistað (3473)•	
götudansari (3473)•	
loftfimleikamaður (3474)•	

2455 Störf leikara og leikstjóra

Störf í þessum flokki felast m.a. í að leika í eða stjórna kvikmyndum, sviðsleik, útvarps- eða 
sjónvarpsleikriti, segja sögur eða lesa upp bókmenntaverk til fræðslu eða skemmtunar, 
lesa og skoða handrit m.t.t. listrænnar túlkunar, leikstýra leikurum og stjórna leikrænni 
uppfærslu á sviði, í sjónvarpi, útvarpi eða kvikmyndum, velja leikara í tiltekin hlutverk og 
hafa áhrif á lokaákvörðun um búninga, leikmynd, hljóðsetningu og notkun ljósa, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
brúðuleikari, hvíslari í leikhúsi, leikari, leikstjóri, leiksviðsstjóri, kvikmyndaleikari, 
kvikmyndaleikstjóri, sýningarstjóri (í leikhúsi), uppistandari, upplesari, sviðslistamaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
áhættuleikari (3474)•	
kvikmyndaframleiðandi (1229)•	
sviðsstjóri í leikhúsi (3139)•	
trúður (3474)•	
umboðsmaður listamanna (3429)•	

246 Sérfræðistörf á sviði guðfræði

2460 Sérfræðistörf tengd trúarbragðafræði og trúfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að varðveita trúarlegar hefðir, stjórna trúarlegum 
athöfnum s.s. guðsþjónustum, giftingum, greftrunum, skírnum, fermingum, vígslum og 
skriftum, sinna ýmsum stjórnunarstörfum og félagslegum störfum innan trúfélags eða á 
vegum ríkisins, sinna sálusorg og andlegri leiðsögn, boða trú og stunda trúboð, undirbúa 
ræður og prédikanir, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
abbadís, allsherjargoði, ábóti, biskup Íslands, biskupsritari, djákni, dómprófastur, for-
stöðumaður safnaðar, guðfræðingur, kristniboði, indverskur bænaprestur, íslamskur 
bænaprestur, munkur, nunna, prestur, prófastur, rabbíni, sjúkrahúsprestur, safnaðar-
prestur, sóknarprestur, vígslubiskup, zenprestur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sálgæslufulltrúi (3480)•	
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3 tæknar og sérmEnntað starFsFólk

Tækni- og sérmenntað starfsfólk aðstoðar sérfræðinga við störf tengd rannsóknum og 
hagnýtingu vísindalegrar þekkingar og vinnuaðferða á sviði verkfræði, tæknifræði og 
hvers kyns raunvísinda, þ.m.t. læknavísindi, auk starfa skipstjórnarmanna og vélstjóra með 
æðstu prófstig sérskóla. Í þessum bálki eru einnig störf sem krefjast sérmenntunar í félags- 
og hugvísindum og störf í tengslum við útfærslu reglugerða á vegum hins opinbera og 
reglur einkafyrirtækja. Til þessa bálks teljast einnig ýmis sérhæfð störf á sviði verslunar, 
fjármála, stjórnunar, lista, skemmtana, upplýsinga og íþrótta auk starfa á vegum trúfélaga. 
Verkefni í þessum bálki felast venjulega í að framkvæma tæknilega vinnu í tengslum við 
tækni- og rannsóknarstörf í raungreinum, tækni- og verkfræði, læknisfræði, hugvísindum 
og félagsfræði, aðstoða kennara á öllum skólastigum, hrinda af stað og sinna tæknilegri 
þjónustu í tengslum við viðskipti, fjármál, stjórnun og félagsþjónustu, halda uppi skemmt-
unum á sviði lista og íþrótta, taka þátt í störfum á vegum trúfélaga. Störf í bálki 3 geta falið 
í sér verkstjórn annarra en einnig geta starfsmenn lotið verkstjórn sérfræðinga eða yfir-
manna. Til starfa í þessum bálki eru oftast gerðar kröfur um kunnáttu samkvæmt þriðja 
kunnáttustigi ÍSTARF95 2.útgáfa þ.e. styttri menntun úr háskóla eða tækniskóla, sem er að 
öllu jöfnu lengra nám en hefðbundin iðnmenntun.

31 Tækni- og rannsóknarstörf í verkfræði og raungreinum öðrum en líf-
fræðigreinum

Tækni- og sérmenntað starfsfólk í raunvísindum og verkfræði gegnir tæknistörfum við 
rannsóknarvinnu á sviði raunvísinda, tölvunarfræði og verkfræði eða sér um og stjórnar 
tæknibúnaði, stjórnar flugvélum, siglir skipum og rannsakar öryggisatriði í tengslum við 
framleiðslu, aðra starfsemi og afurðir. Verkefni í þessari deild felast venjulega í að sjá um 
og vinna tæknistörf á sviði raunvísinda, tölvunarfræði og verkfræði, sjá um og stjórna 
myndatækjum, rafeindatækjum og slíkum tækjum og búnaði, stjórna flugvélum og 
skipum, sinna eftirlitshlutverki, fylgjast með og tryggja að öryggiskröfum og reglum varð-
andi mannvirki, tækjabúnað, framleiðsluaðferðir og afurðir sé fylgt. Verið getur að þeir lúti 
leiðsögn æðstu embættismanna, stjórnenda eða sérfræðinga.

311 Tækni- og rannsóknarstörf í eðlisfræði, efnafræði og verkfræði

Tækni- og sérmenntað starfsfólk í raunvísindum gegnir tæknistörfum við rannsóknarvinnu 
í raunvísindum þ.m.t. verkfræði, tækniteiknun eða hagræðingu í framleiðsluaðferðum. 
Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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3111 Tækni- og rannsóknarstörf í eðlisfræði, efnafræði, stjörnufræði, veðurfræði, jarðfræði 
o.fl.

Störf í þessum flokki felast m.a. í að safna sýnum og undirbúa fyrir tilraunir, prófanir og 
greiningar, aðstoða við undirbúning og framkvæmd tilrauna, greininga og framleiðslu-
eftirlit í efna- eða eðlisfræði í iðnaði eða á rannsóknarstofum, hafa eftirlit með og sjá um 
prófanir og greiningu hráefnis og framleiðsluvara, bæta við tækniþekkingu til að skilgreina 
og leysa vandamál sem upp kunna að koma, skipuleggja viðhald og viðgerðir á rannsókn-
artækjum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður á rannsóknarstofu á sviði eðlisfræði, aðstoðarmaður á rannsóknarstofu 
á sviði stjörnufræði, aðstoðarmaður sérfræðings á rannsóknarstofu, aðstoðarmaður eðl-
isfræðings, aðstoðarmaður efnafræðings, aðstoðarmaður stjörnufræðings, aðstoðarmaður 
veðurfræðings, efnatæknir, lífsýnafulltrúi á sviði efnafræði, vatnamælingamaður, veðurat-
hugunarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
eðlisfræðingur (2111)•	
efnafræðingur (2113)•	
efnaverkfræðingur (2146)•	
efnaverktæknir (3116)•	
landmælingamaður (3112)•	
meinatæknir (2212)•	
starfsmaður við uppþvott (9132)•	

3112 Tækni- og rannsóknarstörf í byggingarverkfræði, byggingariðnaði, mannvirkjagerð, 
landmælingum o.þ.h.

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna tækni- og rannsóknarstörfum á sviði bygging-
arverkfræði, hönnunar og mannvirkjagerðar, sjá um framkvæmdir og viðhald bygginga 
og annarra mannvirkja s.s. virkjana, brúa, vega og flugvalla, sjá um uppmælingar, fram-
kvæmdir og útreikninga vegna byggingaframkvæmda, stjórna og skipuleggja vinnu við 
byggingaframkvæmdir, byggingareftirlit og verklok á byggingarstað, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
byggingarfræðingur, byggingariðnfræðingur, byggingartæknir, kortagerðamaður án 
háskólaprófs, landmælingamaður við mælingar og skoðanir, landmælingamaður, mæl-
ingamaður í byggingariðnaði, mælingamaður við landmælingar, uppmælingarmaður í 
byggingariðnaði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
byggingareftirlitsmaður (3151)•	
byggingarfulltrúi (2141)•	
byggingarstjóri (1223)•	
húsasmiður (7123)•	
landmælingaverkfræðingur (2148)•	
tækniteiknari (3118)•	
mælingamaður í skipaiðnaði (3119)•	
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3113 Tækni- og rannsóknarstörf í rafmagnsverkfræði, rafvirkjun o.þ.h.

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna tækni- og rannsóknarstörfum á sviði rafmagns-
fræði og störfum við fyrirkomulag, hönnun, framleiðslu, samsetningu, rekstur, viðgerðir 
og viðhald rafmagnstæknibúnaðar og dreifikerfa rafmagns, veita tæknilega aðstoð við 
rannsóknir og þróun rafmagnstæknibúnaðar eða hönnun, teikningu og prófanir á frum-
gerðum, tæknilegri yfirumsjón með framleiðslu, notkun, viðhaldi og viðgerðum á raf-
magnstækjum, skipuleggja, stjórna og samhæfa vinnu við framleiðslu rafmagnstækja og 
rafmagnskerfa, koma að gerð kostnaðarútreikninga við framleiðslu og uppsetningu, nota 
tæknilega þekkingu til að skilgreina og leysa vandamál varðandi rafmagntækni, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
hönnuður rafkerfa, raffræðingur, rafmagnstæknir, raftæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
rafeindatæknir (3114)•	
rafeindaverkfræðingur (2144)•	
rafmagnsverkfræðingur (2143)•	
rafveituvirki (7245)•	
rafvélavirki (7241)•	
rafvirki (7137)•	

3114 Tækni- og rannsóknarstörf í rafeinda- og fjarskiptatækni

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna tækni- og rannsóknarstörfum á sviði rafeinda- og 
fjarskiptatækni, auk þess störfum við hönnun, framleiðslu, samsetningu, rekstur, viðgerðir 
og viðhald rafeindabúnaðar og fjarskiptatækja, sjá um tæknilega aðstoð við rannsóknir 
og notkun rafeinda- og fjarskiptatækja eða hönnun, teikningu og prófanir á frumgerðum, 
annast tæknilega yfirumsjón með framleiðslu, notkun, viðhaldi og viðgerðum á rafeinda- 
og fjarskiptabúnaði, skipuleggja, stjórna og samhæfa vinnu við framleiðslu rafeinda- og 
fjarskiptabúnaðar, koma að gerð kostnaðarútreikninga við framleiðslu og uppsetningu, 
nota tæknilega þekkingu til að skilgreina og leysa vandamál varðandi rafeinda- og fjar-
skiptabúnað, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fjarskiptatæknir, rafeindatæknir, símtæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
rafeindavirki (7242)•	
rafvélavirki (7241)•	
rafvirki (7137)•	
símsmiður (7245)•	
tölvutæknir (3120)•	
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3115 Tækni- og rannsóknarstörf í véltækni

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna tækni- og rannsóknarvinnu á sviði véltækni, auk 
þess störfum við hönnun, framleiðslu, samsetningu, rekstur, viðgerðir og viðhald ýmissa 
gerða véla og uppsetningu vélbúnaðar, s.s. hitakerfa, véla við dælingu og hreinsun vatns, 
hreinlætistækja, loftræstitækja og kælikerfa, sjá um tæknilega aðstoð við rannsóknir og 
notkun véla og uppsetningu vélbúnaðar eða prófanir á frumgerðum, hanna og sjá um 
uppsetningu vélbúnaðar, tæknilegri yfirumsjón með framleiðslu, notkun, viðhaldi og við-
gerðum á vélum og vélbúnaði, skipuleggja, stjórna og samhæfa vinnu við framleiðslu véla 
og vélbúnaðar, koma að gerð kostnaðarútreikninga við framleiðslu og uppsetningu, nota 
tæknilega þekkingu til að skilgreina og leysa vandamál varðandi vélar og vélbúnað, þróa 
og innleiða öryggisstaðla og starfsreglur á sjó varðandi skip, tæki og farm um borð, sam-
hæfa og hafa yfirumsjón með vinnu í slippsstöðvum og viðhaldi um borð í skipum, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
ráðunautur um vélar og vélbúnað, vélfræðingur, vélfræðingur í iðnaði, vélstjóri í frystihúsi, 
vélstjóri í iðnaði, vélstjóri í orkuveri, vélstjóri við orkuvinnslu, véltæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
dagmaður í vél (8162)•	
vélaverkfræðingur (2145)•	
vélstjóri með 4. stigs vélstjórapróf (3141)•	
vélstjóri með 1.-3. stigs vélstjórapróf (7233)•	
vélvirki (7233)•	

3116 Tækni og rannsóknarstörf í efnaverkfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna tækni- og rannsóknarvinnu á sviði efnaverk-
fræði, auk þess störfum við hönnun, framleiðslu, samsetningu, rekstur, viðgerðir og 
viðhald í efnaverksmiðjum og við efnavinnslu, tæknilegri umsjón með framleiðsluferli í 
efnaverksmiðjum, hafa tæknilega yfirumsjón með framleiðslu, notkun, viðhaldi og við-
gerðum í efnaverksmiðjum, skipuleggja, stjórna og samræma störf við framleiðslu efna 
og efnasambanda, koma að gerð kostnaðarútreikninga við framleiðslu og uppsetningu, 
nota tæknilega þekkingu til að skilgreina og leysa vandamál sem upp geta komið í á sviði 
efnaverkfræði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður efnaverkfræðings, efnaverktæknir, iðnfræðingur í efnaverksmiðju

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
efnatæknir (3111)•	
efnaverkfræðingur (2146)•	
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3117 Tækni- og rannsóknarstörf við vinnslu hráefna úr jörðu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna tækni- og rannsóknarvinnu við vinnslu jarð-
efna, s.s. olíu, gas, málm- og steinefni, skipuleggja, stjórna og samhæfa vinnu við jarðefna-
vinnslu, hafa tæknilega yfirumsjón með framleiðsluferli við vinnslu jarðefna, hafa umsjón 
með gæða- og framleiðslueftirliti og öðru er tengist vinnslu jarðefna, koma að gerð kostn-
aðarútreikninga við framleiðslu og uppsetningu, nota tæknilega þekkingu til að skilgreina 
og leysa vandamál sem upp geta komið við vinnslu jarðefna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
iðnfræðingur við jarðvinnslu, iðnfræðingur við málmblöndun, málmtæknir, málm-
vinnslutæknir, námatæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bormaður (8113)•	
námamaður (7111)•	
námaverkfræðingur (2147)•	

3118 Störf við tækniteiknun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sjá um tæknilega úrvinnslu teikninga, korta og mynda, 
annast undirbúning, útreikninga og samanburð gagna, teikna og setja upp teikningar af 
húsum, mannvirkjum, tækjum, kortum og myndum, afrita teikningar á prentplötur, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
kortateiknari, staðfræðingur, tækniteiknari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
landfræðingur (2442)•	
landmælingamaður við mælingar og skoðanir (3112)•	

3119 Tækni- og rannsóknarstörf í eðlisfræði, efnafræði og verkfræði ót.a.s.

Hér skal flokka annað tækni- og sérmenntað starfsfólk á sviði eðlisfræði, efnafræði, verk-
fræði og véltækni sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 311 Tækni og rannsóknarstörf 
á sviði eðlisfræði, efnafræði og verkfræði. Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna ýmsum 
tæknilegum störfum, aðstoða verkfræðinga og tæknifræðinga í matvæla-, gler- og ker-
amík-, pappírs-, leður- og textílframleiðslu, aðstoða við gerð og undirbúning kostnaðar-, 
hagræðingar- og framleiðsluáætlana í sömu greinum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður sérfræðings á rannsóknarstofu, aðstoðarmaður sérfræðings innan eðlis-, 
efna- verkfræði ót.a.s., framleiðslutæknir, hagræðingartæknir, iðnrekstrarfræðingur, málm-
fræðingur, mjólkuriðnfræðingur, mjólkurtæknir, mælingamaður í skipaiðnaði, starfsmaður 
við vöruþróun, útgerðartæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vatnamælingamaður (3111)•	
mjólkurfræðingur (7413)•	
mjólkurverkfræðingur (2146)•	
vélamaður við gerilsneyðingu mjólkur (8272)•	
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312 Tæknistörf á tölvusviði

3120 Tæknistörf á tölvusviði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að setja upp nýjan hugbúnað fyrir tiltekinn vélabúnað 
og stýrikerfi, gera minni háttar breytingar og lagfæringar á tölvukerfum s.s. vegna upp-
setningar og viðhalds véla og hugbúnaðar, skipuleggja tölvuverkefni og tölvurekstur, 
byggja upp, sjá um og viðhalda tölvuneti innan fyrirtækja, aðstoða tölvunotendur við 
uppsetningu og viðhald staðlaðs hugbúnaðar, sjá um afritun gagna, viðhald og stjórnun 
vinnuþjarka, nota tæknilega þekkingu við skilgreiningu og lausn vandamála varðandi 
tölvur og hugbúnað, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
kerfisfræðingur, kerfisfræðingur í notendaþjónustu, kerfisstjóri, netstjóri, tæknilegur ráð-
gjafi við tölvukerfi, tæknimaður við tölvur, tölvutæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hönnuður hugbúnaðar (2131)•	
rafeindavirki við tölvur (7242)•	
vefsíðustjóri (3471)•	
vefstjóri (3471)•	

313 Tæknistörf við hljóð- og myndtækni, fjarskiptatækni og umsjón sjúkdóms-
greininga- og lækningatækja

Tækni- og sérmenntað starfsfólk við hljóð og myndtækni tekur myndir, stjórnar 
kvikmynda- og myndbandsupptökuvélum og öðrum tækjum til að taka upp og breyta 
mynd og hljóði, stjórna tækjum og kerfum vegna útsendinga og fjarskipta, auk tækni-
búnaðar vegna sjúkdómsgreiningar eða -meðferðar. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu.

3131 Tæknistörf við ljósmyndun, mynd- og hljóðupptöku, ljósastýringu o.þ.h.

Störf í þessum flokki felast m.a. í að taka ljósmyndir, stjórna kvikmynda- og myndbands-
upptökutækjum og öðrum tækjum við upptöku á myndum eða hljóði, klippa og breyta 
hljóði og mynd, veita tæknilegar upplýsingar um notkun og stjórnun myndavéla, 
kvikmyndavéla og annarra tækja varðandi hljóð, mynd og klippingu mynda, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
dagskrárklippari, dagskrárritstjóri, filmuklippari, fréttaljósmyndari, hljóðmaður, hljóð-
meistari, hljóðtæknir, hljóðupptökumaður, kvikmyndatökumaður, ljósmyndameistari, 
ljósmyndari, magnaravörður, myndatökumaður, myndbandsstjóri, myndmeistari, mynd-
upptökutæknir, rótari, tæknimaður í hljóðveri eða myndveri, upptökustjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fjölmiðlatæknir (3139)•	
framköllunarmaður (7344)•	
ljósameistari (3139)•	
ljósameistari í leikhúsi (3139)•	
myndavélasmiður (7311)•	
prentsmiður (7141)•	
vélamaður við filmuframköllun (8224)•	
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3132 Tæknistörf við fjarskipta-, hljóð- og myndsendingar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna tækjum til útvarps- og sjónvarpsútsendinga 
svo og öðrum tækjum til fjarskipta í lofti, á landi og á sjó, stjórna tækjum í kvikmynda-
húsum, veita tæknilegar upplýsingar um notkun og stjórnun tækja til útsendinga hljóðs- 
og myndefnis og annarra fjarskipta, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
dagskrártæknimaður, dagskrártæknimeistari, fjarskiptatæknir, flugradíómaður, 
kvikmyndasýningarmaður, loftskeytamaður, myndflutningatæknimaður, skoðunarmaður 
við útvarpseftirlit, tæknimaður við sjónvarp, tæknimaður við útvarp, tæknimaður í fjar-
skiptum, tæknimaður í myndflutningum, tæknimaður í útsendingu, tæknistjóri, útsend-
ingartæknimaður, útsendingarstjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður geislafræðings (5132)•	
geislafræðingur (2229)•	
hljóðmaður (3131)•	
rafeindatæknir (3114)•	
rafeindavirki (7242)•	
símtæknir (3114)•	

3133 Tæknistörf við sjúkdómsgreininga- og lækningatæki

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna tækjum sem notuð eru til greiningar og 
meðhöndlunar sjúkdóma og annarra kvilla með gegnumlýsingu og deyfingu, veita tækni-
legar upplýsingar um notkun og stjórnun sjúkdóms- og lækningatækja, aðstoða sérfræð-
inga við heyrnar- og sjónmælingar, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
heyrnarmælingamaður, hjartalínuritari, lækningatækjatæknir, sjónsviðsmælingamaður, 
sjóntækjatæknir, sneiðmyndatæknir, tækniljósmyndari, tæknimaður við lækningatæki

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
geislafræðingur (2229)•	
heyrnartæknir (3229)•	
sjóntæknir (3224)•	

3139 Tæknistörf við ljós-, hljóð- og myndtækni ót.a.s.

Hér skal flokka annað tæknifólk við ljós-, hljóð- og myndtækni sem ekki er hægt að flokka 
annars staðar í 313 Tæknistörf við hljóð og myndtækni, fjarskiptatækni og umsjón sjúkdóms
greininga og lækningatækja. Störf í þessum flokki felast m.a. í að sjá um lýsingu í leik-
húsum, annast uppsetningu á leikmynd og búnaði í leikhúsum, við kvikmyndatökur og 
í sjónvarpi, aðstoða sérfræðinga á fjölmiðlum, aðstoða við uppsetningu og frágang á 
tækjum og vinna við öflun, frágang og úrvinnslu efnis fyrir birtingu og við útsendingu, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fjölmiðlatæknir, ljósameistari, ljósameistari í leikhúsi, sýningarstjóri í leikhúsi, sviðsstjóri í 
leikhúsi, tæknistjóri í leikhúsi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hljóðmeistari (3131)•	
sýningarstjóri í leikhúsi (2455)•	
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314 Sérfræðistörf tengd skipa- og flugsamgöngum

Stjórnendur og tæknimenntað starfsfólk í skipum og flugvélum stjórna og sigla skipum 
og fljúga flugvélum og sinna tæknistörfum til að tryggja öryggi og hagkvæmni í ferðum 
þeirra og rekstri. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

3141 Tæknistörf um borð í skipum með vélvirk, rafvirk og rafeindavirk tæki

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna, sinna viðhaldi og gera við vélar og rafmagns- 
og rafeindatæki um borð í skipum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
skipavélfræðingur, yfirvélstjóri, vélstjóri á skipi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður vélstjóra (8162)•	
dagmaður í vél (8162)•	
skipatæknifræðingur (2145)•	
vélfræðingur (3115)•	
vélamaður á skipi(7233)•	
vélstjóri í iðnaði (3115)•	

3142 Störf stjórnenda hafnsögubáta, farþegaskipa, varðskipa og vöruflutningaskipa

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og stýra farþegaskipum, hafnsögubátum, varð-
skipum og vöruflutningaskipum, stjórna störfum á dekki og í brú, bera ábyrgð á öryggis-
málum um borð, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
hafnsögumaður, siglingafræðingur á sjó, skipherra á varðskipi, skipstjóri á dráttarbáti, 
skipstjóri á farskipi, skipstjóri á farþegaskipi, skipstjóri á ferju, skipstjóri á sanddæluskipi, 
skipstjóri á vöruflutningaskipi, skipstjóri á hafnsögubáti, stýrimaður á farskipi, stýrimaður á 
farþegaskipi, stýrimaður á varðskipi, stýrimaður á vöruflutningaskipi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
háseti á farskipi (8340)•	
skipstjóri á fiskibáti allt að 12 rúmlestum (6411)•	
skipstjóri á fiskiskipi stærri en 12 rúmlestir (6421)•	
stýrimaður á fiskiskipi stærri en 12 rúmlestir (6422)•	

3143 Störf stjórnenda flugvéla og annarra loftfara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að fljúga og stjórna flugvélum og öðrum loftförum, 
undirbúa og leggja fram flugáætlun, stjórna tækjum um borð í flugvélum og öðrum 
loftförum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
flugleiðsögumaður, flugmaður, flugstjóri, flugvélstjóri, siglingafræðingur í loftfari, þyrlu-
flugmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
flugumferðarstjóri (3144)•	
flugumsjónarmaður (3144)•	
flugvirki (7232)•	
yfirflugfreyja (5111)•	
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3144 Sérfræðistörf við flugumsjón

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með flugtaki, flugi og aðflugi flug-
véla og annarra loftfara og umferð um flugbrautir, gefa upplýsingar um flugáætlanir, 
flughæð, flugumferð og veður, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
flugumferðarstjóri, flugumsjónarmaður, flugumferðarstjóranemi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
flugleiðsögumaður (4143)•	
siglingafræðingur í loftfari (4143)•	

3145 Tækni- og rannsóknarstörf tengd flugöryggi

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hanna, setja upp, annast viðhald og gera við flug-
stjórnar- og flugeftirlitstæki, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
eftirlitsmaður með flugöryggistækjum, flugöryggistækjaeftirlitsmaður, radíóeftirlitsmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
flugradíómaður (3132)•	
flugvirki (7232)•	

315 Öryggis-, hollustu- og gæðaeftirlitsstörf

Öryggis- og gæðaeftirlitsmenn hafa eftirlit með að farið sé eftir lögum og reglum um 
brunavarnir, öryggi á vinnustöðum, hollustu- og umhverfisvernd, öryggi við framleiðslu 
og sölu vöru og þjónustu, auk þess að fylgjast með að vörur og þjónusta séu í samræmi 
við gæðastaðla og upplýsingar framleiðenda. Þeir geta starfað hvort tveggja á vegum 
opinberra aðila og fyrirtækja eða annarra einkaaðila Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu.

3151 Tækni- og rannsóknarstörf við byggingar- og brunaeftirlit

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa eftirlit með að farið sé eftir lögum og reglum um 
brunavarnir, ganga úr skugga um að byggingar og önnur mannvirki séu í samræmi við 
samþykktar teikningar, skipulagslög og byggingarsamþykktir, veita ráðgjöf um, aðstoða 
við uppsetningu og hafa eftirlit með eldvarnarkerfum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
brunaeftirlitsmaður, byggingareftirlitsmaður, eldvarnareftirlitsmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
brunavörður (5161)•	
byggingartæknir (3112)•	
húsasmiður (7123)•	
húsvörður (5169)•	
reykkafari (5161)•	
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3152 Tækni- og rannsóknarstörf við öryggis-, hollustu- og gæðaeftirlit

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hafa eftirlit með að farið sé eftir lögum og reglum um 
framleiðslu, geymslu, flutning og sölu á vélum, vörum og þjónustu, fylgjast með að fram-
leiðsluvélar, vörur og þjónusta séu í samræmi við öryggis-, hollustu- og gæðastaðla og séu 
í samræmi við upplýsingar sem framleiðandi veitir, hafa eftirlit með öryggi á vinnustöðum, 
skoða farartæki og gefa tilmæli ef öryggi er áfátt, kortleggja áhættuþætti og gefa ráð þar 
um, tryggja að farið sé eftir reglum um hollustu- og umhverfisvernd, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
bifreiðaeftirlitsmaður, eftirlitsmaður, eftirlitsmaður með gæðamálum, eftirlitsmaður með 
stöðlum, fiskmatsmaður við gæðaeftirlit, gæðaeftirlitsmaður, gæðaeftirlitsmaður við fisk-
verkun, gæðamatsmaður, gæðastjóri í fiskvinnslu, matsmaður, matvælaeftirlitsmaður, 
skinnamatsmaður, vegaeftirlitsmaður, vinnueftirlitsmaður, öryggiseftirlitsmaður, ullar-
matsmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hreinlætiseftirlitsmaður (3222)•	
heilbrigðisfulltrúi (2229)•	
hundaeftirlitsmaður (3222)•	
vaktmaður (9152)•	
vínveitingaeftirlitsmaður (3449)•	

32 Tækni- og rannsóknarstörf tengd líffræði- og heilbrigðisgreinum sem 
krefjast styttri háskólamenntunar eða tæknimenntunar

Tækni- og rannsóknarstörf tengd líffræði- og heilbrigðisgreinum sem krefjast styttri 
háskólamenntunar eða tæknimenntunar. Tækni- og sérmenntað starfsfólk í náttúrufræði 
og heilbrigðisgreinum gegna tæknistörfum í tengslum við rannsóknir og hagnýtingu hug-
taka, kenninga, meginreglna og vinnuaðferða á sviði náttúruvísinda, þ.m.t. í landbúnaði, 
skógrækt, heilbrigðisháttum, læknisfræði, hjúkrun, dýralæknisfræði, lyfjafræði og skyldum 
greinum. Verið getur að þeir lúti leiðsögn sérfræðinga í náttúruvísindum og heilbrigð-
isgreinum.

321 Tækni- og rannsóknarstörf tengd líffræði, læknisfræði, landbúnaði o.fl.

Tækni- og sérmenntað rannsóknarfólk á sviði líffræði, læknisfræði og skyldum greinum 
sinnir tækni- og rannsóknarstörfum í tengslum við rannsóknir og hagnýtingu hugtaka, 
kenninga og vinnuaðferða. Verkstjórn annarra starfamanna getur falist í starfssviðinu.
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3211 Tækni- og rannsóknarstörf í líffræði, læknisfræði o.þ.h.

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna tækni- og rannsóknarvinnu í líffræði, lífefnafræði, 
gerlafræði, blóðrannsóknum og tengdum greinum, sjá um undirbúning, aðstoða við og 
framkvæma tilraunir, prófanir og greiningar, safna gögnum og áætla magn og kostnað við 
rannsóknir, hagnýta fræðilega þekkingu til að skilgreina og leysa vandamál, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður á rannsóknarstofu í líffræði, aðstoðarmaður lífefnafræðings, aðstoð-
armaður meinatæknis, fiskeldisfræðingur með diplómapróf, gerlatæknir, hamskeri, lífsýna-
fulltrúi á sviði líffræði, líftæknir, tæknir á rannsóknarstofu í matvælaframleiðslu, tæknir á 
rannsóknarstofu í fiskiðnaði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður sérfræðings á rannsóknarstofu (3111)•	
efnatæknir (3111)•	
lyfjatæknir (3228)•	
meinatæknir (2212)•	

3212 Tækni- og rannsóknarstörf á sviði jarðfræði og bú- og skógræktar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að a sinna tækni- og rannsóknarvinnu í jarðrækt og 
skógrækt, undirbúa, aðstoða við og framkvæma tilraunir, prófanir og greiningar, annast 
gagnasöfnun og gerð rekstraráætlana fyrir rannsóknir, nota hagnýta og fræðilega þekk-
ingu til að skilgreina og leysa vandamál, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður jarðfræðings, aðstoðarmaður jarðeðlisfræðings, búfræðingur, bútæknir, 
bústjórnartæknir, jarðræktartæknir, jarðvegstæknir, skógræktartæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
jarðræktarfræðingur (2213)•	
landbúnaðarráðunautur (2214)•	
skógarhöggsmaður (9212)•	
skógarvörður (5169)•	
skógfræðingur (2213)•	
skógræktarráðunautur (2214)•	
tamningamaður (6121)•	

322 Tækni- og ráðgjafarstörf innan heilbrigðisgeirans, þó ekki hjúkrunarstörf

Aðstoðar- og ráðgjafarfólk á sviði heilbrigðisfræði sinnir tækni- og rannsóknarstörfum í 
tengslum við rannsóknir og hagnýtingu hugtaka, kenninga og vinnuaðferða. Verkstjórn 
annarra starfamanna getur falist í starfssviðinu.



ÍSlenSK STARFAFloKKun » 3. Tæknar og sérmenntað starfsfólk  75

3222 Tækni- og ráðgjafarstörf tengd hreinlæti, heilbrigði og umhverfismálum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skoða og veita ráðgjöf um heilbrigði, hreinlæti og 
umhverfismál, hrinda af stað aðgerðum til að viðhalda og bæta hreinlætisgæðastaðla, 
koma í veg fyrir mengun í vatni, jarðvegi, lofti eða matvælum með ráðgjöf og upplýs-
ingagjöf, veita ráðgjöf og aðstoð til að hindra sýkingu og mengun af völdum baktería og 
sníkjudýra, safna gögnum og annast útreikninga varðandi hreinlætis- og umhverfismál, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
hreinlætistæknir, hundaeftirlitsmaður, meindýradeyðir, sýkingarvarnarstjóri, umhverf-
isfulltrúi, hreinlætiseftirlitsmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
gæðaeftirlitsmaður (3152)•	
heilbrigðisfulltrúi (2229)•	
starfsmaður við sótthreinsun (5139)•	

3223 Tækni- og ráðgjafarstörf tengd mataræði og næringu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka og þróa hugtök og aðferðir um mataræði 
og næringu, setja saman, prófa og aðlaga matarkúra að mismunandi einstaklingum 
eða hópum, gefa einstaklingum, sjúklingum eða hópum ráð um mataræði og næringu, 
skipuleggja matseðla og innkaup matvæla á sjúkrahúsum og öðrum stofnunum, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
kokkur í tilraunaeldhúsi, matarfræðingur, næringarráðgjafi, næringartæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
kokkur (5122)•	
matartæknir við hússtjórn (5121)•	
matartæknir við matseld (5122)•	
matsveinn (5122)•	
matvælafræðingur (2146)•	
næringarfræðingur (2229)•	
ráðskona (5121)•	
ráðsmaður (5121)•	

3224 ljósa- og sjóntækjafræðingar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að útbúa gleraugu og linsur og veita ráðgjöf um notkun 
þeirra, veita ráðgjöf um lýsingu við lestur og vinnu fyrir heimili og vinnustaði, veita aðra 
sjónræna aðstoð, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
gleraugnafræðingur, ljósafræðingur, lýsingahönnuður, optiker, sjóntæknir, sjóntækjafræð-
ingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
augnlæknir (2221)•	
ljósameistari (3139)•	
rafeindavirki (7242)•	
sjóntækjasmiður (7311)•	
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3225 Tækni- og ráðgjafarstörf við tannhirðu og tannlækningar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita ráðgjöf og fræðslu um tannhirðu og tannvernd, 
skoða munnhol og taka munnvatnssýni, hreinsa tennur, fjarlægja tannstein og pússa fyll-
ingar, aðstoða tannlækna við undirbúning tannaðgerða, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
tannfræðingur, tanntæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður tannlæknis (5132)•	
móttökuritari hjá tannlækni (4222)•	
tannlæknir (2222)•	

3226 Störf tengd fótaaðgerðum, sjúkranuddi, hnykklækningum o.þ.h.

Störf í þessum flokki felast m.a. í að greina beina-, vöðva- og taugasjúkdóma og veita ráð-
gjöf um fyrirbyggjandi aðgerðir og meðferð við þeim með nuddi, hljóðbylgjum, hitameð-
ferð eða öðrum aðferðum, veita ráðgjöf um rétta líkamsbeitingu til að koma í veg fyrir 
meiðsli og vöðvabólgur, meðhöndla sjúklinga með sjúkranuddi eða hnykklækningum, 
leiðbeina sjúklingum í leikfimi, sinna og gera að minniháttar fótasjúkdómum, veita ráðgjöf 
og aðstoð um ýmis stoðtæki, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fótaaðgerðafræðingur, hnykkir, kírópraktor, leiðbeinandi í sjúkraleikfimi, sjúkraleik-
fimikennari, sjúkranuddari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
augnþjálfi (3229)•	
fótsnyrtir (5141)•	
nuddari (5141)•	
sjúkraþjálfari (2229)•	
stoðtækjasmiður (7311)•	
svæðanuddari (3241)•	

3227 Tækni- og ráðgjafarstörf við dýralækningar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita upplýsingar og ráð um meðferð og umhirðu dýra, 
aðstoða dýralækna við greiningu og meðferð dýrasjúkdóma og -meiðsla, taka sýni og 
blóðprufur úr dýrum og röngtenmyndir, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
starfsmaður við umönnun og aðhlynningu dýra, frjótæknir, sæðingarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
starfsmaður við umhirðu dýra (5139)•	
starfsmaður við sótthreinsun (5139)•	
hundaþjálfari (3340)•	
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3228 Störf lyfjatækna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aðstoða lyfjafræðinga að blanda og útbúa læknislyf 
og önnur lyf samkvæmt lyfseðlum, veita upplýsingar og ráðgjöf um lyfjatökur og notkun 
smyrsla og krema, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
lyfjatæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður í lyfjaverslun (5221)•	

3229 Störf tengd meðferð ýmissa líkamskvilla eða fötlunar

Hér skal flokka annað tæknifólk við tækni og ráðgjafarstörf í heilbrigðisgreinum sem ekki 
er hægt að flokka annars staðar í 322 Aðstoðar og ráðgjafarstörf innan heilbrigðisgeirans. 
Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita ráðgjöf og meðhöndlun við ýmis konar líkams-
kvillum eða fötlun, þjálfa og endurhæfa sjúka og fatlaða, veita heildræna meðferð með 
smáskammtalækningum, veita talþjálfun, veita meðferð og þjálfun við augnsjúkdómum, 
þjálfa og aðstoða blinda og sjónskerta, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
augnþjálfi, blindraþjálfi, heyrnartæknir, smáskammtalæknir (hómópati), talþjálfi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
heyrnarfræðingur (2229)•	
iðjuþjálfi (2226)•	
jógakennari (3475)•	
sjúkraliði við almenna hjúkrun (3231)•	
svæðanuddari (3241)•	
talkennari (2341)•	
talmeinafræðingur (2229)•	
þroskaþjálfi (2342)•	

323 Störf sjúkraliða

3231 Störf sjúkraliða við almenna hjúkrun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hlynna að, aðstoða og sinna endurhæfingu við 
sjúklinga og aldraða innan eða utan heilbrigðisstofnana, annast lyfjagjöf undir handleiðslu 
hjúkrunarfræðinga, undirbúa sjúklinga fyrir aðgerðir og rannsóknir, aðstoða lækna og 
hjúkrunarfræðinga í aðgerðum, fylgjast með lífsmörkum sjúklings, aðstoða sjúklinga við 
hreinlæti og sjá um að þeir fái næga hreyfingu, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn ann-
arra starfamanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður við svæfingar, sjúkraliði við almenna hjúkrun, sjúkraliði við heimahjúkrun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sjúkraliði við fæðingarhjúkrun (3232)•	
hjúkrunarfræðingur (2230)•	
starfsmaður á sjúkrahúsi (5132)•	
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3232 Störf sjúkraliða við fæðingarhjúkrun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hlynna að, aðstoða og sinna endurhæfingu við 
sjúklinga og aldraða innan eða utan heilbrigðisstofnana, annast lyfjagjöf undir handleiðslu 
hjúkrunarfræðinga, undirbúa sjúklinga fyrir aðgerðir og rannsóknir, aðstoða lækna og 
hjúkrunarfræðinga í aðgerðum, fylgjast með lífsmörkum sjúklings, aðstoða sjúklinga við 
hreinlæti og sjá um að þeir fái næga hreyfingu, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn ann-
arra starfamanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
sjúkraliði við fæðingarhjúkrun, yfirsetukona

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sjúkraliði við almenna hjúkrun (3231)•	
hjúkrunarfræðingur (2230)•	
starfsmaður á sjúkrahúsi (5132)•	

324 Störf við alþýðulækningar og óhefðbundnar lækningar

3241 Störf við óhefðbundnar lækningar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að leiðbeina sjúklingum um rétt atferli eða mataræði 
til að viðhalda eða endurheimta andlegt og líkamlegt heilbrigði og styrk með beitingu 
óhefðbundinna lækninga, meðhöndla sjúklinga með því að styðja við og örva nátt-
úrulegan bata, leitast við að lækna sjúkdóma með andlegum áhrifum, sefjun og trúarkrafti, 
sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
alþýðulæknir, grasalæknir, nálastungulæknir, náttúrulæknir, svæðanuddari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
huglæknir (3242)•	
hómópati (3229)•	
jógakennari (3475)•	
nuddari (5141)•	

3242 Störf við óhefðbundnar lækningar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að leiðbeina sjúklingum um rétt atferli eða mataræði 
til að viðhalda eða endurheimta andlegt og líkamlegt heilbrigði og styrk með beitingu 
óhefðbundinna lækninga, meðhöndla sjúklinga með því að styðja við og örva nátt-
úrulegan bata, leitast við að lækna sjúkdóma með andlegum áhrifum, sefjun og trúarkrafti, 
sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
heilari, huglæknir, lækningamiðill, miðill, reikimeistari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hnykkir (3226)•	
hómópati (3229)•	
jógakennari (3475)•	
nuddari (5141)•	
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33 Aðstoðarmenn kennara og þjálfa

Leiðbeinendur og þjálfar aðstoða grunnskóla- og leikskólakennara við kennslu ýmissa 
námsgreina á grunnskóla- og forskólastigi, aðstoða við skipulagningu náms fyrir börn, 
aðstoða við kennslu líkamlegra eða fatlaðra einstaklinga eða fólki með námsörðugleika.

331 Aðstoðarkennsla á grunnskólastigi

3310 Aðstoðarkennsla á grunnskólastigi

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aðstoða kennara og leiðbeinendur í grunnskóla við 
kennslu skólabarna, aðstoða við lestrar-, skriftar- og stærðfræðikennslu, undirbúa, stjórna 
og fara yfir próf og verkefni undir verkstjórn kennara, skipuleggja og stjórna aukaverk-
efnum fyrir nemendur, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í verksviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður kennara, uppeldisfulltrúi við grunnskóla

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
grunnskólakennari (2331)•	
leiðbeinandi í grunnskóla (2331)•	
stuðningsfulltrúi án háskólaprófs (3330)•	

332 Aðstoðarkennsla og uppeldisstörf í leikskóla

3320 Aðstoðarkennsla og uppeldisstörf í leikskólum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aðstoða leikskólakennara við kennslu leikskólabarna, 
sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra getur falist í verksviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður leikskólakennari, leikskólaþjálfi, uppeldisfulltrúi í leikskóla

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
leikskólakennari (2332)•	
leikskólastjóri (1229)•	

333 Störf við þjálfun og umönnun fatlaðra (þó ekki þroskaþjálfar)

3330 Störf fulltrúa við þjálfun og umönnun fatlaðra

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aðstoða þroskaþjálfa við ýmis störf er lúta að ráðgjöf 
og kennslu líkamlegra eða andlegra fatlaðra einstaklinga, sinna skyldum verkefnum. Verk-
stjórn annarra starfsmanna getur falist í verksviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
handmenntaþjálfi, samfélagsþjálfi, stuðningsfulltrúi (án háskólaprófs), táknmálstúlkur, 
uppeldisfulltrúi á sambýli

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
þroskaþjálfi (2342)•	
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334 Störf annarra leiðbeinenda og þjálfa

3340 Störf annarra leiðbeinenda og þjálfa

Störf í þessum flokki felast m.a. í að annast flug- og ökukennslu, föndurkennslu, vinnuvéla- 
og tölvukennslu, raddþjálfun, tónlistarkennslu, starfsþjálfun og aðra kennslu er fellur utan 
forskóla og grunnskólakennslu. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
danskennari, flugkennari, frístundaráðgjafi, föndurkennari, heimilisiðnaðarkennari, 
hundaþjálfari, kennari utan skólakerfis, prófdómari í ökuskóla, raddþjálfi, reiðkennari, 
skólastjóri tónlistarskóla (aðallega við kennslu), starfsleiðbeinandi, starfsþjálfi, tónlistar-
kennari við einkakennslu, tónlistarkennari við einkaskóla, tónlistarkennari við tónlistar-
skóla, tölvukennari utan skólakerfis, vinnuvélakennari, ökukennari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
eftirlitskennari (2352)•	
einkaþjálfari (3475)•	
íþróttaleiðbeinandi (3475)•	
íþróttaþjálfari (3475)•	
jógakennari (3475)•	
líkamsræktarþjálfari (3475)•	
skólastjóri tónlistaskóla (aðallega við stjórnun) (1319)•	

34 Sérhæfð ráðgjafa- og sölustörf tengd fjármálum, viðskiptaþjónustu, 
stjórnun o.fl.

Sérhæfðir ráðgjafar og sölumenn stunda tæknistörf eða annars konar störf sem lúta að 
hagnýtri þekkingu á sviði fjármála og sölu, fyrirtækjastjórnunar, bókhalds, lögfræði- og 
tölfræðiþjónustu, svo og opinberri þjónustu ýmiss konar, t.d. á sviði tollgæslu, ferðaþjón-
ustu, skattheimtu, velferðarþjónustu, vinnumiðlunar, leyfisveitinga og löggæslu. Þá stunda 
þeir sérhæfð störf sem lúta að félagslegri þjónustu, skemmtanahaldi, íþróttum og trúar-
brögðum.

341 Sérhæfð ráðgjafa- og sölustörf og störf við fjármálaþjónustu

Sérhæft ráðgjafa- eða sölufólk kaupir og selur verðbréf, tryggingar, fasteignir, ferða- og 
viðskiptaþjónustu, stundar gjaldeyrisviðskipti, starfar í umboði heildsala eða sem kaup-
endur fyrir fyrirtæki og stofnanir eða metur vörur, fasteignir eða aðrar eignir og selur á 
uppboðum. Verkstjórn annarra getur falist í starfssviðinu.

3411 Störf tengd ráðgjöf og sölu verðbréfa

Störf í þessum flokki felast m.a. í að kaupa, selja og veita ráðgjöf um verðbréf og erlenda 
gjaldmiðla, gera úttekt á markaðsþróun fyrir viðskipti með verðbréf, gjaldeyri og aðrar 
fjárfestingar, kaupa eða selja verðbréf fyrir hönd viðskiptavina, veita ráðgjöf um lánakjör 
og lánaskilyrði og kanna lánshæfi, afla, greina og veita upplýsingar um fjármálamarkaðinn, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fjármálaráðgjafi við sölu verðbréfa, gjaldeyrismiðlari, sérfræðingur á verðbréfasviði, 
viðskiptafræðingur á verðbréfasviði, sérfræðingur við sölu verðbréfa, sjóðsstjóri, verð-
bréfamiðlari, verðbréfasali, víxlari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bankaritari (4122)•	
móttökuritari (4222)•	
viðskiptafræðingur við fjármálaráðgjöf (2419)•	
þjónustufulltrúi í banka (3418)•	
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3412 Störf tengd ráðgjöf og sölu trygginga

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita ráðgjöf um og selja líf-, slysa-, bifreiða-, eigna- og 
brunatryggingar, og ýmsar aðrar tryggingar til einstaklinga og fyrirtækja, afla upplýsinga 
um og greina tryggingaþörf viðskiptavina, taka ákvörðum um áhættuþætti og áhættustig, 
umfang trygginga og greiðsluskilmála, semja um endurtryggingar og endurtryggingaskil-
mála og endurskoða eldri samninga, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
áhættugreinandi (tryggingar), fjármálaráðgjafi (tryggingar), tryggingaráðgjafi, trygg-
ingasali, öryggisráðgjafi (tryggingar), tæknilegur ráðgjafi (tryggingar)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
símasölumaður (5222)•	
tryggingafulltrúi (3434)•	
tryggingamatsmaður (3417)•	
tryggingastærðfræðingur (2121)•	

3413 Störf tengd fasteignasölu og fasteignaumsýslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita ráðgjöf vegna kaupa, leigu eða sölu fasteigna 
fyrir hönd viðskiptavina, afla upplýsinga um fasteign sem á að selja eða leigja, sýna vænt-
anlegum kaupendum eða leigjendum fasteign og gefa upplýsingar um leigu- eða söluskil-
mála, ganga frá kaup-, sölu- eða leigusamningum eða afsali, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fasteignamiðlari, fasteignasali, leigumiðlari, leigusali, löggiltur fasteignasali

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
byggingareftirlitsmaður (3151)•	
lögfræðingur við fasteignasölu (2429)•	
skipamiðlari (3421)•	
skoðunarmaður fasteigna (3417)•	
viðskiptamiðlari (3421)•	

3414 Störf tengd ráðgjöf og sölu ferðaþjónustu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að afla og veita upplýsingar um ferðamöguleika, kostnað 
og hagræði, skipuleggja og veita ráðgjöf um ferðatilhögun og selja ferðir, sjá um hót-
elpantanir, gefa út farseðla og tilvísanir, skipuleggja ferðir fyrir hópa og einstaklinga, sjá 
um og útvega nauðsynlega pappíra og vegabréfsáritanir, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
ferðafræðingur, ferðamálafulltrúi, ferðaráðgjafi, ráðgjafi á ferðaskrifstofu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fararstjóri (5113)•	
ferðamálastjóri (1210)•	
ferðaþjónustubóndi aðallega við hússtjórn (5121)•	
ferðaþjónustubóndi með búfjárrækt (6124)•	
gjaldkeri á ferðaskrifstofu (4211)•	
leiðsögumaður (5113)•	
skrifstofumaður við farmiðasölu (4221)•	
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3415 Störf tengd ráðgjöf og sölu sérhæfðs tæknibúnaðar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita ráðgjöf og selja mismunandi tæknibúnað, tæki 
og sérhæfða þjónustu til smásala, heildsala, iðnfyrirtækja, einstaklinga, fyrirtækja og 
stofnana, annast uppsetningu tæknibúnaðar, veita ráðgjöf og upplýsingar um eiginleika 
og notkun, útfæra sérhæfðar tæknilausnir, taka á móti pöntunum og ganga frá kaup- og 
sölusamningum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
notendaráðgjafi fyrir tæknibúnað, sölumaður í fiskheildsölu, sölumaður lækningatækja, 
sölumaður tæknibúnaðar, sölumaður sérhæfðrar vöru og þjónustu, söluráðgjafi, umboðs-
sali

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður (5221)•	
auglýsingasali (3429)•	
bílasali (5224)•	
fasteignasali (3413)•	
sölumaður í heildsölu (5224)•	
tryggingasali (3412)•	

3416 Innkaupastörf í fyrirtækjum og stofnunum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að kaupa vörur eða þjónustu fyrir hönd fyrirtækja eða 
stofnana, ákveða magn, kanna gæði og verð keyptra vara, afhendingartíma og aðrar 
nauðsynlegar upplýsingar við kaup á vörum og þjónustu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
innkaupafulltrúi, starfsmaður við hráefnisinnkaup, umboðskaupandi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðfangaritari (4131)•	
afgreiðslumaður (5221)•	
birgðaritari (4131)•	
framleiðsluritari (4132)•	

3417 Störf tengd matsgerð og uppboðshaldi

Störf í þessum flokki felast m.a. í að meta gæði og verðgildi eigna, tækja og vara sem eru 
til sölu eða þarf að tryggja, meta umfang og tjón í tryggingamálum, meta vörur, fasteignir 
eða aðrar eigur sem á að selja á uppboði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
mælingamaður, skattmatsmaður, skoðunarmaður fasteigna, tjónamatsmaður, tjónaskoð-
unarmaður, tryggingamatsmaður, uppboðshaldari, verðmatsmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
eftirlitsmaður með mál og vog (3449)•	
fasteignasali (3413)•	
tryggingasali (3412)•	
uppmælingamaður í byggingariðnaði (3112)•	
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3418 Störf þjónustufulltrúa og sérhæfð störf í bankastofnunum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita ráðgjöf um sparnað, annast og meta kreditkorta- 
og lánaumsóknir, veita ráðgjöf um lánakjör og lánaskilyrði og kanna lánshæfi, afla og veita 
upplýsingar um fjármálamarkaðinn, veita ráðgjöf um einstaklingsfjármál og fjármál fyr-
irtækja, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bankafulltrúi, fjármálafulltrúi, þjónustufulltrúi í banka

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bankagjaldkeri (4212)•	
bankaritari (4122)•	
verðbréfamiðlari (3411)•	
verðbréfasali (3411)•	
viðskiptafræðingur við fjármálaráðgjöf (2419)•	

3419 Sérhæfð störf tengd sölu og ráðgjöf ót.a.s.

Hér skal flokka fjármála- og sölufulltrúa sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 341 
Sérhæfð ráðgjafa og sölustörf og störf við fjármálaþjónustu. Störf í þessum flokki felast m.a. 
í að sinna innkaupa- og sölustörfum eða fjármálastörfum, annast pantanir og fylgjast 
með afhendingu vara, sjá um markaðs- og auglýsingamál og veita ráðgjöf um markaðs- 
eða auglýsingaherferðir, reikna kostnað vegna verkefna og taka þátt í tilboðsgerð, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
auglýsingafulltrúi, birgðastjóri, fulltrúi fjármálastjóra, markaðsfulltrúi, svæðisstjóri, sölu-
fulltrúi, þjónustufulltrúi ót.a.s.

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
auglýsingasali (3429)•	
framleiðsluritari (4132)•	
rekstrarfulltrúi (3431)•	
þjónustufulltrúi í banka (3418)•	

342 Fulltrúar og miðlarar í viðskiptaþjónustu

Fulltrúar og miðlarar í viðskiptaþjónustu koma á nauðsynlegum tengslum milli kaupenda 
og seljenda, kaupa og selja vörur að jafnaði í miklu magni, sjá um tollafgreiðslu og ganga 
úr skugga um að tryggingar og inn/útflutningsleyfi séu í lagi, miðla vinnu til umsækj-
enda, útvega starfsfólk í lausar stöður eða útvega vinnuafl til sérstakra verkefna, auk þess 
að selja alls kyns aðra sérhæfða þjónustu við atvinnulífið. Verkstjórn annarra starfsmanna 
getur falist í starfssviðinu.
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3421 Störf við viðskipta- og vörumiðlun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að koma á tengslum og samningum milli kaupenda og 
seljenda, oftast í tengslum við inn/útflutning, kaupa og selja vörur í miklu magni, kaupa 
og selja vörur á uppboðum í umboði viðskiptavinar, leggja fram tilboð og annast viðskipti 
við samningsmenn og viðskiptavini, selja eða hafa milligöngu um vöruflutninga milli landa 
eða landshluta, útvega flutningsrými í farartækjum í lofti og á láði, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
hráefnismiðlari, skipamiðlari, umboðsmaður fyrir flutninga, viðskiptamiðlari, vörumiðlari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fasteignamiðlari (3413)•	
flutningamiðlari (3422)•	
flutningaritari (4132)•	
leigumiðlari (3413)•	
umboðskaupandi (3416)•	
umboðssali (3415)•	

3422 Störf við tollvöru og vöruflutningamiðlun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja vöruflutninga fyrir fyrirtæki eða við-
skiptavini, sjá til þess að inn/útflutningspappírar og tryggingar séu í lagi, reikna út aðflutn-
ingsgjöld, tolla og skatta, gefa út flutningspappíra, sjá um tollaafgreiðslu og leysa út 
vörur í tolli, gera grein fyrir bótakröfum, kvörtunum og tjónum, leigja skip til vöru- eða 
farþegaflutninga, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
flutningamiðlari, tollvörumiðlari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
flutningaritari (4132)•	
umboðsmaður fyrir flutninga (3421)•	
umboðssali (3415)•	
vörumiðlari (3421)•	

3423 Störf við vinnumiðlun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að miðla vinnu til umsækjenda, útvega starfsfólk í lausar 
stöður eða útvega vinnuafl til sérstakra verkefna fyrir hönd fyrirtækja eða stofnana gegn 
umboðslaunum, veita upplýsingar um vinnumarkað, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
atvinnumiðlari, fulltrúi í vinnumiðlun, vinnumiðlari, vinnumiðlunarfulltrúi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
atvinnuráðgjafi (2412)•	
fulltrúi starfsmannastjóra (3431)•	
ritari í starfsmannahaldi (4190)•	
starfsráðgjafi (2412)•	
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3429 Störf við viðskiptaþjónustu ót.a.s.

Hér skal flokka fulltrúa og miðlara í viðskiptaþjónustu sem ekki er hægt að flokka annars 
staðar í 342 Fulltrúar og miðlarar í viðskiptaþjónustu. Störf í þessum flokki felast m.a. í að 
koma á viðskiptasamböndum, selja þjónustu til fyrirtækja s.s. auglýsingarými í fjölmiðlum, 
flutningaþjónustu o.þ.h. eða selja upplýsingar um lánshæfni og annað tengt viðskiptum, 
útvega og gera samninga fyrir hönd íþróttamanna, skemmtikrafta og listamanna svo og 
vegna bókaútgáfu, uppsetninga leikrita, hljóðritana eða sölu tónlistar, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
auglýsingasali, sérfræðingur í auglýsingadeild, sölumaður auglýsinga, umboðsmaður 
íþróttamanna, umboðsmaður listamanna, umboðsmaður rithöfunda

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
auglýsingafulltrúi (3419)•	
markaðsfulltrúi (3419)•	
sölufulltrúi (3419)•	

343 Fulltrúa- og ritarastörf tengd stjórnun

Fulltrúar og ritarar við stjórnun og skyld störf útfæra og aðstoða við boðskipti, skjalaskrán-
ingu og innri samhæfingu stjórnunar í fyrirtækjum eða stofnunum og sjá um eða 
skipuleggja upplýsingaflæði milli deilda. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

3431 Störf fulltrúa og ritara tengd stjórnun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að útfæra og aðstoða sérfræðinga eða stjórnendur fyr-
irtækja eða stofnana við boðskipti, skjalaskráningu og innri samhæfingu stjórnunar, sjá um 
eða skipuleggja upplýsingaflæði milli deilda, undirbúa og skipuleggja fundi og ferðalög 
fyrir stjórnendur og aðra starfsmenn, aðstoða við undirbúning fjárhagsáætlana og eftirlit 
með útgjöldum, skrifa fundargerðir, skipuleggja og undirbúa námskeið og ráðstefnur, 
skrifa úrdrátt eða endursögn frá umræðum á fundum eða í dómssölum eða samkvæmt 
læknaskýrslum, undirbúa og aðstoða við nýliðun í fyrirtæki og aðstoða við gerð kjara- og 
starfssamninga, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
dómritari, einkaritari, fulltrúi forstöðumanns, fulltrúi rektors, fulltrúi skólameistara, fulltrúi 
starfsmannastjóra, læknafulltrúi, læknaritari, rekstrarfulltrúi, skólaritari, stjórnunarritari, 
umdæmisfulltrúi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hjúkrunarritari (3439)•	
hjúkrunarritari í móttöku (4222)•	
læknaritari í móttöku (4222)•	
ritari lögmanns (3432)•	
skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf (4190)•	
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3432 Störf fulltrúa- og ritara tengd lögfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aðstoða lögfræðinga við störf þeirra, athuga og draga 
saman réttarskjöl og önnur málsskjöl, aðstoða viðskiptavini og umboðsmenn um réttar-
stöðu, undirbúa skjöl fyrir opinbera skráningu, aðstoða við gerð erfðaskrár, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður dómara, aðstoðarmaður lögfræðings, dómararitari, kæruskrárritari, lóð-
arskrárritari, lögfræðiritari, ritari lögmanns

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
dómari (2422)•	
lögfræðingur ót.a.s. (2429)•	
lögmaður (2421)•	
málafærslumaður (2421)•	

3433 Störf bókara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að halda fullkomið bókhald yfir viðskipti í samræmi við 
bókhaldsreglur og bókhaldslög, meta nákvæmni skjala og skráa m.t.t. greiðslna, kvittana 
o.þ.h., undirbúa ársreikninga og fjármálaskýrslur fyrir endurskoðun, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
bókari, bókhaldari, fjárhagsáætlunarfulltrúi, fulltrúi aðalbókara

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðalbókari (aðallega við stjórnun) (1231)•	
bókhaldsritari (4121)•	
gjaldkeri á skrifstofu (4211)•	
löggiltur endurskoðandi (2411)•	

3434 Störf fulltrúa og ritara tengd tölfræði og stærðfræði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að safna, vinna úr og kynna stærðfræðileg, trygg-
ingafræðileg og tölfræðileg gögn, undirbúa áætlun um magn og kostnað efnis og 
mannafla fyrir tölfræðirannsóknir, sinna tæknistörfum við gerð, uppfærslu og notkun 
skráa og úrtaksramma við ýmsar talningar og tölfræðirannsóknir, sinna ýmsum störfum 
við söfnun upplýsinga og gæðaeftirlit vegna tölfræðirannsókna, undirbúa kynningu á töl-
fræðigögnum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður stærðfræðings, aðstoðarmaður tryggingafræðings, aðstoðarmaður töl-
fræðings, fulltrúi við hagskýrslugerð, lífeyrisskrárfulltrúi, tryggingafulltrúi, fluggagnafræð-
ingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bókari (3433)•	
skráningarritari (4113)•	
tölfræðingur (2122)•	
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3436 upplýsingafulltrúar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að, safna upplýsingum, miðla upplýsingum innan fyr-
irtækis eða stofnunar, miðla upplýsingum til almennings, útgáfa efnis á prentuðu eða 
rafrænu formi, samstarf við fjölmiðla, útgáfa fréttabréfa, sjá um heimavef og veraldarvef, 
gefa út ársskýrslu, sjá um útgáfa á margvíslegu kynningarefni, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
kynningarfulltrúi, upplýsingafulltrúi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
blaðafulltrúi (2413)•	

3437 Störf skjala-, safn- og bókavarða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að, aðstoða bókasafns- og upplýsingafræðinga, 
þjóðminjafræðinga og listfræðinga við störf þeirra, hafa eftirlit með og sinna vörslu bóka, 
skjala, þjóðminja og annarra vörslumuna, leiðbeina safngestum, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
bókavörður, minjavörður, safnvörður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bókasafns- og upplýsingafræðingur (2432)•	
bókasafnsritari (4141)•	
leikmunavörður (4141)•	
listfræðingur (2431)•	
safnfræðingur (2431)•	
þjóðminjafræðingur (2431)•	
upplýsingaritari á safni (4222)•	

3439 Störf fulltrúa og ritara tengd stjórnun ót.a.s.

Hér skal flokka fulltrúa og ritara við stjórnun og talnavinnslu sem ekki er hægt að flokka 
annars staðar í 343 Fulltrúa og ritarastörf tengd stjórnun. Störf í þessum flokki felast m.a. í 
að sinna ýmsum ábyrgðar- og stjórnunarstörfum í umboði yfirmanna, sjá um greiningu 
og frágang gagna í tölvur eða spjaldskrár, skrifa skýrslur fyrir stjórnendur fyrirtækja og 
stofnana, veita upplýsingar eða ráð um stefnu og framkvæmdir fyrirtækja og stofnana, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
atvinnumálafulltrúi, dagvistarfulltrúi, hjúkrunarritari, jafnréttisfulltrúi, póstmálafulltrúi, 
sendiráðsritari, sendiráðunautur, skólafulltrúi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fulltrúi starfsmannastjóra (3431)•	
hjúkrunarritari við móttöku (4222)•	
lífeyrisskrárfulltrúi (3434)•	
launafulltrúi (4121)•	
launaskrárritari (4121)•	
mælingamaður í byggingariðnaði (3112)•	
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344 Störf tengd tollgæslu, skattheimtu og öðrum opinberum embættisfærslum

Tollgæslu-, skattheimtu- og aðrir opinberir fulltrúar framfylgja eða beita lögum og 
reglugerðum ríkisins varðandi landamæragæslu, skattlagningu og úthlutun félagslegrar 
þjónustu, athuga umsóknir og leyfisveitingar í sambandi við ferðaþjónustu, útflutning 
og innflutning varnings, stofnun fyrirtækja, nýbyggingar og aðra starfsemi sem háð er 
opinberum leyfum og eftirliti. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

3441 Störf við tollgæslu og útlendingaeftirlit

Störf í þessum flokki felast m.a. í að vakta landamæri til að koma í veg fyrir ólöglegan inn-
flutning á fólki og vörum, hafa eftirlit með flug- eða skipahöfnum, innheimta skýrslur um 
komur og brottfarir flugvéla eða skipa og skrá farm um borð, skoða skip, flugvélar og far-
angur og leita á fólki ef ástæða þykir, fylgjast með sölu á tollfrjálsum varningi, flokka toll-
skyldan varning, veita upplýsingar um tolla og leggja hald á ólöglegan innflutning, hafa 
eftirlit með pósti frá útlöndum og leggja hald á bannvöru og vöru sem flutt er inn án til-
skilinna leyfa, tryggja að upplýsingar á inn/útflutningsskjölum séu í samræmi við vörur, 
rannsaka mál í samvinnu við lögreglu, sjá um útlendingaeftirlit í samstarfi við lögreglu, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fulltrúi við vegabréfaskoðun, starfsmaður við vegabréfaskoðun, tollgæslumaður, toll-
vörður, útlendingaeftirlitsmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
lögreglumaður (5162)•	
rannsóknarlögreglumaður (3450)•	
tollstjórinn í Reykjavík (1120)•	

3442 Störf við opinbera gjaldheimtu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skoða og fara yfir skattskýrslur og aðrar skýrslur vegna 
ákvarðana um álagningu skatta og álögur á fyrirtæki og einstaklinga, aðstoða við skilning, 
túlkun og útfærslu skattalaga, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fulltrúi á skattstofu, gjaldheimtufulltrúi, innheimtufulltrúi, opinber gjaldheimtumaður, 
skattheimtumaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bókari (3433)•	
löggiltur endurskoðandi (2411)•	

3443 Störf fulltrúa við úthlutun bóta og lífeyris almannatrygginga og atvinnuleysisbóta

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita upplýsingar um lög og reglur almannatrygg-
ingakerfisins, veita upplýsingar um bætur og greiðslur almannatrygginga, veita upp-
lýsingar um atvinnuleysisbætur, skoða og meta umsóknir um bætur, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fulltrúi hjá atvinnuleysistryggingarsjóði, fulltrúi hjá Tryggingastofnun ríkisins, fulltrúi hjá 
vinnumálastofnun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
félagsráðgjafi (2446)•	
gjaldkeri á skrifstofu (4211)•	
móttökuritari (4222)•	
ráðgjafi í félagsþjónustu (3460)•	
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3444 Störf fulltrúa við leyfisveitingar, útgáfu skilríkja o.þ.h.

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita upplýsingar um lög og reglur varðandi leyfisveit-
ingar, skoða og leggja mat á umsóknir um opinber leyfi vegna inn/útflutnings, bygginga, 
atvinnurekstrar, útgáfu vegabréfa og ökuskírteina eða annarra opinberra leyfa, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fulltrúi við útgáfu atvinnuleyfa, fulltrúi við útgáfu byggingarleyfa, fulltrúi við útgáfu pers-
ónuskilríkja, fulltrúi við vegabréfaútgáfu, fulltrúi við ökuleyfaútgáfu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
eftirlitsmaður með mál og vog (3449)•	
gjaldkeri á skrifstofu (4211)•	
móttökuritari (4222)•	

3449 Störf tollgæslu-, skattheimtu- og annarra opinberra fulltrúa ót.a.s.

Hér skal flokka opinbera fulltrúa sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 344 Störf tengd 
tollgæslu, skattheimtu og öðrum opinberum embættisfærslum og eiga sér ekki hliðstæðu í 
sambærilegum störfum í einkageiranum. Störf í þessum flokki felast m.a. í að vera fulltrúi 
eða ritari í nefndum á vegum opinberra aðila og afla allra nauðsynlegra upplýsinga til að 
nefnd geti starfað eðlilega, fylgjast með framkvæmd reglugerða s.s. um laun, verðlag, 
vogir eða mælitæki, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
eftirlitsmaður með mál og vog, eftirlitsmaður með verðlagi, forðagæslumaður, löggilding-
areftirlitsmaður, skoðunarmaður kvikmynda, verðlagseftirlitsmaður, vínveitingaeftirlits-
maður, nefndarritari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
gæðaeftirlitsmaður (3152)•	
matsmaður (3152)•	
veiðieftirlitsmaður (5169)•	

345 Störf við lögreglurannsóknir

3450 Störf við lögreglurannsóknir

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka vettvang í tengslum við afbrot af ýmsu 
tagi og kanna staðreyndir og aðstæður í tengslum við afbrot, safna upplýsingum til að 
reyna að fyrirbyggja afbrot, rannsaka tortryggileg athæfi í fyrirtækjum, verslunum eða 
á almannafæri, rannsaka brunarústir til að greina orsakir eldsvoða, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
lögreglufulltrúi í rannsóknardeild, rannsóknarlögreglumaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðaryfirlögregluþjónn (1229)•	
aðalvarðstjóri (5162)•	
fangavörður (5163)•	
lögreglumaður við almenna löggæslu (5162)•	
lögreglustjóri (1120)•	
lögregluvarðstjóri (5162)•	
réttargæslumaður (5169)•	
skólastjóri Lögregluskólans (1120)•	
sýslumaður (1120)•	
yfirlögregluþjónn (1229)•	
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346 Ráðgjafarstörf í félags-, tómstunda og æskulýðsmálefnum

Ráðgjafar í félagsþjónustu veita umbjóðendum leiðbeiningar um félagslega þjónustu og 
réttindi sem hjálpa þeim að finna og nota úrræði til að komast yfir örðugleika og ná til-
teknum markmiðum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

3460 Störf við ráðgjöf í félags-, tómstunda- og æskulýðsmálum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita upplýsingar um félagslega þjónustu, réttindi 
og skyldur, undirbúa, skipuleggja og samhæfa meðferðarúrræði fyrir einstaklinga og 
fjölskyldur með persónuleg eða félagsleg vandamál, vinna fyrirbyggjandi starf gegn 
afbrotahneigð, vinna að endurhæfingu með því að skipuleggja og sjá um félagsstarf ein-
staklinga og hópa, aðstoða líkamlega eða andlega fatlaða einstaklinga við að fá með-
ferð við hæfi og efla félagslega virkni þeirra, skipuleggja og undirbúa unglingastarf og 
kynna starfsemi félagsmiðstöðva, skipuleggja og hafa umsjón með forvarnarstarfi meðal 
unglinga og barna, stuðla að auknum þroska þeirra með því að kynna og stuðla að heil-
brigðum lífsvenjum og tómstundum, efla samstarf meðal unglinga og barna á sviði upp-
eldis-, íþrótta- og æskulýðsmála, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarfélagsmálafulltrúi, aðstoðarmaður félagsráðgjafa, áfengisvarnarfulltrúi, áfeng-
isvarnarráðunautur, blindraráðgjafi, erindreki á félagsmálasviði, félagsmálafulltrúi, 
forstöðumaður æskulýðsstöðvar (ekki við stjórnun), forvarnarfulltrúi, fulltrúi á félags-
málasstofnun, íþróttafulltrúi, tómstundaráðgjafi, meðferðarfulltrúi, ráðgjafi í félags-
þjónustu, ráðgjafi hjá íþrótta- og tómstundaráði, tómstundafulltrúi, vímuefnaráðgjafi, 
æskulýðsfulltrúi, öldrunarfulltrúi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
félagsráðgjafi (2446)•	
tómstundaleiðbeinandi (5149)•	
þroskaþjálfi (2342)•	
forstöðumaður félagsmiðstöðvar(aðallega við stjórnun) (1319)•	
tómstundaleiðbeinandi (5149)•	

347 Störf við útlitshönnun, kynningu í fjölmiðlum, skemmtanir og íþróttir

Útlitshönnuðir, skemmtikraftar og íþróttamenn hanna vörur eða innréttingar í hús, kynna 
upplýsingar í fjölmiðlum, skemmta áhorfendum með flutningi skemmtiefnis á sviði, á 
götum úti, í hringleikahúsum eða með íþróttakappleikjum og í sumum tilvikum þjálfa 
eða stjórna þeim sem flytja slík atriði. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfs-
sviðinu.
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3471 Störf við hönnun og útstillingu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hanna og veita ráð varðandi innanhússhönnun, hanna 
framleiðsluvörur s.s. fatalínur og fylgihluti, hanna ytra útlit og myndskreytingar í bókum, 
blöðum og tímaritum, hanna auglýsingar og bæklinga, útfæra og mála leikmyndir í leik-
húsum, útfæra og setja á hörundsflúr, útfæra og stilla út í sýningarglugga, hanna og setja 
upp heimasíður fyrirtækja, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
blómaskreytingamaður, búningahönnuður, fatahönnuður, fréttateiknari, gluggaskreyt-
ingamaður, grafískur hönnuður, hátískuhönnuður, hreinteiknari, húðflúrskreytingamaður, 
húðskreytir, húsgagnahönnuður, hönnuður án háskólaprófs, iðnhönnuður, innanhúss-
arkitekt án háskólaprófs, leikmyndagerðarmaður, leikmyndameistari, leikmyndateiknari, 
leiktjaldamálari, listtæknir, skrautritari, skreytingarmaður, sniðteiknari, tattóeringarmaður, 
tískuhönnuður, tískuteiknari, útlitshönnuður, vefsmiður, vefstjóri, vefsíðustjóri, veftæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
arkitekt (2141)•	
leikmyndahöfundur (2452)•	
listmálari (2452)•	
ljósameistari (3139)•	
ljósameistari í leikhúsi (3139)•	
myndlistarmaður (2452)•	
sniðagerðarmaður (7435)•	
tækniteiknari (3118)•	

3472 Störf við dagskrárkynningar í útvarpi og sjónvarpi og skyld störf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að lesa fréttir og auglýsingar í ljósvakafjölmiðlum, kynna 
listamenn eða aðra sem flytja mál opinberlega, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bingóupplesari, kynnir á skemmtistað, plötusnúður, sjónvarpsþulur, útvarpsþulur, veð-
urfréttamaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
dagsskrárgerðarmaður (2451)•	
fréttamaður (2451)•	

3473 Störf við hljóðfæraleik, söng og dans á skemmtistöðum, götum o.þ.h.

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skemmta áhorfendum með flutningi skemmtiefnis á 
sviði eða á götum úti, spila á eitt eða fleiri hljóðfæri sem einleikari eða í hljómsveit, syngja 
einsöng eða með öðrum á skemmtistöðum eða á götum úti, dansa einn eða með öðrum á 
skemmtistöðum eða á götum úti, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
dansari á skemmtistað, götudansari, götusöngvari, hljóðfæraleikari á skemmtistað, hljóð-
færaleikari í danshljómsveit, danshljómsveitarstjóri, poppari, popphljómsveitarmaður, 
poppsöngvari, söngvari í kór, söngvari á matsölustað, söngvari á skemmtistað

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
einsöngvari (2453)•	
hljómsveitarstjóri (2453)•	
leikari (2455)•	
listdansari (2454)•	
tónlistarmaður (2453)•	
uppistandari (2455)•	
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3474 Störf trúða, sjónhverfingarmanna og loftfimleikamanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að segja skemmtisögur og sýna skemmtiatriði á sviði, 
sýna sjónhverfingar og dáleiðslu, sýna loftfimleika og erfið eða sérstæð leikfimiatriði, 
þjálfa dýr til sýninga, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
áhugaleikari, áhættuleikari, brúðuleikstjóri, dávaldur, eftirherma, fimleikamaður, götu-
listamaður, loftfimleikamaður, sjónhverfingarmaður, tamningarmaður í fjölleikahúsi, 
trúður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
götusöngvari (3473)•	
hundaþjálfari (3340)•	
leikari (2455)•	
tamningarmaður (6121)•	
uppistandari (2455)•	

3475 Störf íþróttamanna, þjálfara og annarra við iðkun íþrótta

Störf í þessum flokki felast m.a. í að taka þátt í ýmsum íþróttaviðburðum eða -kappleikjum, 
þjálfa íþróttamenn, bæði atvinnumenn og áhugamenn, taka saman reglur varðandi 
íþróttakappleiki og stjórna þeim, stjórna eða fylgjast með íþróttakeppnum og fylgjast 
með stigagjöf, fylgjast með útbúnaði og keppnissvæðum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
atvinnumaður í íþróttum, einkaþjálfari, frjálsíþróttamaður, íþróttadómari, íþróttaleiðbein-
andi, íþróttamaður, íþróttaráðgjafi, íþróttaþjálfari, jógakennari, knapi, líkamsræktarþjálfari, 
skákmaður, stórmeistari í skák

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
íþróttakennari í grunnskóla (2331)•	
íþróttakennari í framhaldsskóla (2320)•	

348 Störf tengd trúarbrögðum

3480 Störf leikprédikara, trúboða o.þ.h.

Störf í þessum flokki felast m.a. í að taka þátt í trúarathöfnum, prédika eða boða ákveðnar 
trúarkenningar, veita sálgæslu og áfallahjálp í formi trúariðkunar, helga líf sitt bæn eða 
hugleiðslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
abbadís, aðstoðarmaður við trúmálastörf, ábóti, herforingi í Hjálpræðisher, kassaprédikari, 
kristniboði, liðsforingi í Hjálpræðisher, meðhjálpari, munkur, nunna, sálgæslufulltrúi, 
trúboði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
djákni (2460)•	
guðfræðingur (2460)•	
nunna (2460)•	
prestur (2460)•	
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4 skriFstoFustörF

Skrifstofufólk skráir, raðar, geymir, reiknar út og sækir upplýsingar um tiltekin verkefni 
og gegnir ýmsum skrifstofustörfum, einkum í tengslum við peningaviðskipti, skráningu 
og skipulagningu ferða, upplýsingagjöf og tímapantanir. Verkefni í þessum bálki felast 
venjulega í að hraðrita, vélrita, vinna við ritvinnsluvélar og aðrar skrifstofuvélar, slá inn 
gögn í tölvur, skrá og reikna út talnagögn, færa birgða-, framleiðslu- eða flutningaskrár, 
færa farþega- og farmskrár, ganga frá skjölum til varðveislu, gegna störfum í tengslum 
við póstþjónustu, undirbúa og lesa yfir efni til prentunar, annast skriftir fyrir þá sem ekki 
geta skrifað, gegna störfum við peningaviðskipti á skrifstofum, veita upplýsingar um ferðir 
og ferðatilhögun og taka á móti greiðslum, veita upplýsingar og taka við tímapöntunum 
og viðtalsbeiðnum, stjórna símaskiptiborði. Verkstjórn annarra getur falist í starfinu. Til 
starfa í þessum bálki eru oftast gerðar kröfur um kunnáttu samkvæmt öðru kunnáttustigi 
ÍSTARF95 2. útgáfu.

41 Almenn ritara- og skráningarstörf

Almennt skrifstofufólk skráir, raðar, geymir og sækir upplýsingar um tiltekin verkefni og 
reiknar út fjárhagsleg og tölfræðileg gögn og önnur talnagögn.

411 Ritara- og skráningarstörf

Störf í þessum bálki felast m.a. í að rita og skrá ýmis gögn, skrifa upp, skrásetja, flokka og 
vista skjöl og pappíra, skrá upplesið efni og annað efni til geymslu í tölvum eða á pappír, 
annast bréfaskriftir og frágang aðsendra bréfa og skjala, sinna skyldum verkefnum. Verk-
stjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

4111 Hrað- og vélritarar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rita, skrifa upp, skrá upplesið efni og annað efni til 
geymslu, annast bréfaskriftir, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna 
getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
Hraðritari, skrifstofumaður við vélritun, textaritari, vélritari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
skjalaritari (4141)•	
skrifari (4144)•	
skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf (4190)•	
skrifstofumaður við ljósritun (4190)•	
skrifstofumaður við símavörslu (4223)•	

4112 Ritvinnsluritarar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rita og skrá ýmis gögn, skrifa upp, skrá upplesið efni og 
annað efni til geymslu í tölvum, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna 
getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
Ritari á telextæki, ritari við fjarritun, ritari við ritvinnslu, ritvinnsluritari, skrifstofumaður við 
rit- og skjávinnslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélritari (4111)•	
gagnaritari (4111)•	
textaritari (4111)•	
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4113 gagnaritarar

Störf í þessum flokki felast m.a. í margskonar ritun og skráningu gagna, skrifa upp, 
skrásetja, flokka og vista skjöl og pappíra, skrá gögn til geymslu í tölvum eða á pappír, 
annast frágang aðsendra bréfa og skjala, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
Gagnaritari, skrifstofumaður við gagnaskráningu, skrifstofumaður við tölvuskráningu, 
skráningarritari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hjúkrunarritari (3439)•	
hjúkrunarritari við móttöku (4222)•	
ritari í starfsmannahaldi (4190)•	
skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf (4190)•	

4114 Bókfærsluritarar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rita og skrá ýmis gögn á sviði bókfærslu, skrá 
bókhaldsgögn, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
bókfærsluritari, ritari við bókhaldsvél, skrifstofumaður við bókhaldsvél

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
einkaritari (3431)•	
gagnaritari (4113)•	
ritari í starfsmannahaldi (4190)•	
skjalaritari (4141)•	

4115 Almennir ritarar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skrifa og lesa yfir bréf, ganga frá aðsendum bréfum, 
skanna og dreifa viðskiptabréfum, sjá um undirbúning funda, sinna skyldum verkefnum. 
Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
bréfaritari, ritari við skjalavörslu, skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf (4190)•	
skrifstofumaður við ljósritun (4190)•	
skrifstofumaður við símavörslu (4223)•	

412 Skrifstofustörf við útreikninga, talnavinnslu o.þ.h.

Skrifstofufólk við útreikninga og talnavinnslu ýmiskonar aflar, safnar og reiknar út 
talnagögn á sviði bókfærslu, endurskoðunar, tölfræði, fjármálaviðskipta o.þ.h. og sér um 
peningaviðskipti í tengslum við rekstur fyrirtækja og stofnana. Verkstjórn annarra starfs-
manna getur falist í starfssviðinu.
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4121 Skrifstofustörf við bókhald og launaútreikninga

Störf í þessum flokki felast m.a. í að safna og reikna út talnagögn s.s. fyrir bókfærslu, 
endurskoðun, fjármál og reikningagerð, reikna og greiða laun, skatta og önnur launatengd 
gjöld, skrá bókhaldsgögn, ganga frá og greiða reikninga, annast og bókfæra inn- og 
útgreiðslur, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bókhaldsritari, launafulltrúi, launaritari, launaskrárritari, ritari við bókhald, skrifstofumaður 
við bókfærslu, skrifstofumaður við greiðslukortaviðskipti, skrifstofumaður við kostn-
aðarútreikninga, skrifstofumaður við launaútreikninga, skrifstofumaður við reikningagerð, 
skrifstofumaður við viðskiptamannabókhald

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður tölfræðings (3434)•	
bankaritari (4122)•	
bókari (3433)•	
fulltrúi starfsmannastjóra (3431)•	
gjaldkeri á skrifstofu (4211)•	
ritari í skattheimtu (4122)•	
skrifstofumaður við bakvinnslu í banka (4122)•	
skrifstofumaður við tollskýrslugerð (4130)•	
þjónustufulltrúi í banka (3418)•	

4122 Skrifstofustörf við bankastarfsemi, tölfræði og tryggingar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að safna og reikna út talnagögn á ýmsum sviðum s.s. fyrir 
tölfræði og fjármálaviðskipti, skrá og vinna með tölfræðileg og tryggingarfræðileg gögn, 
sinna talnavinnslu m.a. í bönkum, hjá tryggingafélögum eða skattstofum, sinna almennum 
bankastörfum öðrum en afgreiðslu viðskiptavina, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bankaritari, lífeyrisskrárritari, ritari í fjármálafyrirtæki, ritari í skattheimtu, ritari í trygg-
ingarfyrirtæki, ritari í verðbréfafyrirtæki, skrifstofumaður á skattstofu, skrifstofumaður í 
greiðslukortafyrirtæki, skrifstofumaður við bakvinnslu í banka, skrifstofumaður á skatt-
stofu, tölfræðiritari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður tölfræðings (3434)•	
bankagjaldkeri (4212)•	
bókari (3433)•	
bókhaldsritari (4121)•	
gjaldkeri á skrifstofu (4211)•	
þjónustufulltrúi í banka (3418)•	
tryggingasali (3412)•	

413 Skrifstofustörf vegna birgða, framleiðslu og flutninga

Störf í þessum flokki felast m.a. í að halda skrár yfir innkaup, birgðir, framleiðslu, dreifingu 
og afhendingartíma, skrásetja aðföng við móttöku, halda utan um lager og birgðahald, 
halda utan um sölu og afhendingu fullunninna vara, reikna út magn aðfanga í tilteknar 
framleiðslulotur, aðstoða við gerð og eftirlit framleiðslu- og rekstraráætlana, aðstoða við 
gerð framleiðsluskýrslna, inn/útflutningsskýrslna, halda bókhald um rekstrarþætti, útbúa 
og ganga frá tollskýrslum, halda utan um gerð og eftirliti með vaktaskýrslum, samhæfa 
og fylgjast með tímasetningum farþega- og vöruflutninga, vinna að og laga ferðaáætlanir 
og tímatöflur áætlanabíla, flugvéla og skipa, halda utan um komu- og brottfarartíma, hafa 
eftirlit með meðferð og meðhöndlun vara á flugvöllum og vöruhúsum, halda utan um 
farmskrár og farþegalista, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu.
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4131 Birgðaritarar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að halda skrár yfir innkaup, vörumóttaka, skrásetja vörur 
við móttöku, til geymslu og afhendingu, vigta vöru, birgðaskráning, sinna skyldum verk-
efnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
aðfangaritari, birgðaritari, birgðavörður, lagermaður með lagerumsjón, lagerritari, skrif-
stofumaður við aðfangaeftirlit, skrifstofumaður við birgðavörslu, tækjavörður, umsjón-
armaður með lager, umsjónarmaður með vörugeymslu, vigtarmaður, vörustjóri (ekki við 
stjórnun)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður á lager (5221)•	
birgðastjóri (3416)•	
birgðavörður (5221)•	
innkaupafulltrúi (3416)•	
lagermaður við burð og stöflun (9330)•	
stjórnandi lyftara (8334)•	

4132 Framleiðsluritarar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að halda skrár yfir innkaup, framleiðslu, dreifingu og 
afhendingartíma, skrásetja aðföng við móttöku, halda utan um sölu og afhendingu 
fullunninna vara, reikna út magn aðfanga í tilteknar framleiðslulotur, aðstoða við gerð 
og eftirlit framleiðslu- og rekstraráætlana, aðstoða við gerð framleiðsluskýrslna, halda 
bókhald um rekstrarþætti, sjá um eftirlit með vaktaskýrslum, sinna skyldum verkefnum. 
Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
framleiðsluritari, innkauparitari, ritari við framleiðsluáætlanir, skrifstofumaður við fram-
leiðslueftirlit, skrifstofumaður við framleiðslustjórn

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
einkaritari (3431)•	
hjúkrunarritari (3439)•	
hjúkrunarritari við móttöku (4222)•	
ritari í starfsmannahaldi (4190)•	
skjalaritari (4141)•	
skrifari (4144)•	
skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf (4190)•	
skrifstofumaður við ljósritun (4190)•	
skrifstofumaður við símavörslu (4223)•	
stjórnunarritari (3431)•	
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4133 Flutningaritarar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að halda skrár yfir dreifingu og afhendingartíma, aðstoða 
við gerð inn/útflutningsskýrslna, halda bókhald um rekstrarþætti, útbúa og ganga frá 
tollskýrslum, sjá um eftirlit með vaktaskýrslum, samhæfa og fylgjast með tímasetningum 
farþega- og vöruflutninga, vinna að og laga ferðaáætlanir og tímatöflur áætlanabíla, 
flugvéla og skipa, halda utan um komu- og brottfarartíma, hafa eftirlit með meðferð og 
meðhöndlun vara á flugvöllum og vöruhúsum, halda utan um farmskrár og farþegalista, 
sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður flugumsjónarmanns, farmskrárritari, flutningaritari ritari í flutningaþjón-
ustu, ritari við flugumsjón, skrifstofumaður við vöruflutninga, starfsmaður við toll-
skýrslugerð, tollskýrsluritari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
einkaritari (3431)•	
hjúkrunarritari (3439)•	
hjúkrunarritari við móttöku (4222)•	
ritari í starfsmannahaldi (4190)•	
skjalaritari (4141)•	
skrifari (4144)•	
skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf (4190)•	
skrifstofumaður við ljósritun (4190)•	
skrifstofumaður við símavörslu (4223)•	
stjórnunarritari (3431)•	

414 Skrifstofustörf við bóka- og skjalavörslu, póstflokkun, kótun o.þ.h.

Skrifstofufólk við bóka- og skjalavörslu, póstflokkun, kótun og fleira gegnir skrif-
stofustörfum á bókasöfnum og pósthúsum, gengur frá skjölum til varðveislu, undirbýr 
gögn fyrir vinnslu, les prófarkir fyrir prentun og annast skriftir fyrir þá sem ekki geta 
skrifað. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

4141 Störf við bóka- og skjalavörslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skrá og afla upplýsinga í tengslum við lán og skil bóka, 
geisladiska, hljómplatna og mynda, aðstoða við að flokka og skrá bækur og annað útgefið 
efni, flokka og ganga frá skjölum og skrám til varðveislu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
afgreiðsluritari á bókasafni, bókavörður við almenna afgreiðslu, hljómplötuvörður, leik-
munavörður, myndvörður, safnaritari, segulbandavörður, skjalaritari, skjalasafnsritari, upp-
lýsingaritari á skjalasafni

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bókasafnsog upplýsingafræðingur (2432)•	
skjalavörður (2431)•	
skrifstofumaður við skjalaflokkun (4143)•	
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4142 Störf við póstflokkun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að flokka, skrá og afhenda póst gegnum pósthús eða 
innan fyrirtækis, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
póstflokkunarmaður, yfirpóstafgreiðslumaður, yfirpóstflokkunarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
blaðberi (9151)•	
gjaldkeri á pósthúsi (4212)•	
póstbílstjóri (8322)•	
póstflutningarbílstjóri (8323)•	
sendill (fótgangandi) (9151)•	
skrifstofumaður við skjalaflokkun (4143)•	
stöðvarstjóri á pósthúsi (1226)•	

4143 Skrifstofustörf við kótun og skjalaflokkun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að kóta gögn, bera saman prófarkir við upprunaleg gögn, 
leiðrétta villur og merkja texta fyrir prentun í samræmi við skilgreindar reglur, raða eða 
flokka eyðublöð, pappíra og skjöl eftir ákveðnum reglum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
handritalesari, kótunarritari, skrifstofumaður við skjalaflokkun, yfirlesari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bréfaritari (4115)•	
skjalaþýðandi (2444)•	
skrifstofumaður við gagnaskráningu (4113)•	

4144 Störf skrifara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aðstoða ólæsa við að skrifa bréf eða fylla út eyðublöð, 
túlka og útskýra prentað mál fyrir ólæsa, lesa bréf og annað prentað mál fyrir ólæsa, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
skrifari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bréfaritari (4115)•	
handritalesari (4143)•	
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4145 Störf bréfbera

Störf í þessum flokki felast m.a. í að bera út bréf, pakka og aðrar vörur, bera út póst, 
afhenda póst gegnum pósthús, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bréfberi, landpóstur, póstberi, póstmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
 blaðberi (9151)•	
gjaldkeri á pósthúsi (4212)•	
póstbílstjóri (8322)•	
póstflutningarbílstjóri (8323)•	
sendill (fótgangandi) (9151)•	
skrifstofumaður við skjalaflokkun (4143)•	
stöðvarstjóri á pósthúsi (1226)•	

419 Önnur almenn skrifstofustörf

4190 Önnur almenn skrifstofustörf

Hér skal flokka skrifstofustörf sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 411414 Skrif
stofustörf (ekki við afgreiðslu viðskiptavina). Störf í þessum flokki felast m.a. í að raða 
skjölum, ljósrita, fjölrita og skanna skjöl, varðveita og viðhalda hvers kyns gögnum og 
skjölum á skrifstofum, sjá um áskriftarlista, póstfanga- og útsendingarskrár, skrár er varða 
starfsmannahald og aðrar skýrslur, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfs-
manna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
ritari í starfsmannahaldi, skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf, skrifstofumaður við 
ljósritun, skrifstofumaður í starfsmannahaldi, ritari ót.a.s., skrifstofumaður ót.a.s.

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bréfaritari (4115)•	
einkaritari (3431))•	
launafulltrúi (4121)•	
skrifstofumaður við símavörslu (4223)•	
upplýsingaritari í þjónustuveri (4222)•	

42 Skrifstofustörf við afgreiðslu viðskiptavina

Skrifstofufólk við afgreiðslu skiptir beint við viðskiptavini í tengslum við peningaviðskipti, 
skipulagningu ferða, upplýsingabeiðnir, tíma- og viðtalsbeiðnir og við vörslu símaskipti-
borða.

421 Störf við peningaafgreiðslu, innheimtu o.þ.h.

Gjaldkerar, bankagjaldkerar og aðrir við skyld störf sjá um peningaviðskipti í bönkum, 
miðasölum, á skrifstofum, og öðrum stofnunum, þar með töldum þeim sem varða veðmál, 
veðsetningar eða innheimtu. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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4211 Störf afgreiðslugjaldkera og miðasala

Störf í þessum flokki felast m.a. í að taka við greiðslum beint frá viðskiptavinum vegna 
kaupa á vörum eða þjónustu, gefa út miða vegna tónleika og sýningarhalds, gera upp og 
stemma af kassa eða sjóð, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
afgreiðslugjaldkeri, afgreiðslumaður í sundlaug, gjaldkeri á ferðaskrifstofu, gjaldkeri á skrif-
stofu, miðasali

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
a•	 fgreiðslustörf á kassa í verslunum og stórmörkuðum (5223)
bankagjaldkeri (4212)•	
bókari (3433)•	
farmiðasali (4221)•	
skrifstofumaður við farmiðasölu (4221)•	
skrifstofumaður við launaútreikninga (4121)•	
þjónustufulltrúi í banka (3418)•	

4212 gjaldkerastörf í bönkum og pósthúsum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að taka á móti eða afgreiða peninga beint til viðskiptavina 
banka eða pósthúsa vegna peningaviðskipta eða póstþjónustu, taka við peningum vegna 
greiðslu reikninga, millifæra greiðslur og afgreiða gjaldeyri, gera upp og stemma af pen-
ingakassa, taka á móti eða afhenda póst til viðskiptavina eða selja frímerki, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bankagjaldkeri, gjaldkeri á pósthúsi, póstafgreiðslumaður á kassa, sparisjóðsgjaldkeri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bankafulltrúi (3418)•	
gjaldkeri á skrifstofu (4211)•	
þjónustufulltrúi í banka (3418)•	

4213 Störf við fjárvörslu á spilaborðum og veðmang

Störf í þessum flokki felast m.a. í að ákvarða vinningslíkur í veðmálum, stjórna fjár-
hættuspilum, taka við og greiða út peninga vegna veðmála í tengslum við happdrætti, 
íþróttaviðburði eða fjárhættuspil, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
féhirðir við spilaborð, starfsmaður við getraunamiðasölu, starfsmaður við lottómiðasölu, 
veðmangari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bingóupplesari (3472)•	
veðlánari (4214)•	
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4214 Veðlánastörf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að meta veðsetta hluti, reikna vexti og lána peninga gegn 
tryggingu í hlutum eða í framtíðarhagnaði, eignum eða gegn öðrum tryggingum, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
peningalánari, veðlánari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
féhirðir við spilaborð (4213)•	

4215 Innheimtustörf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að innheimta skuldir og aðrar greiðslur með því að hringja 
í, skrifa innheimtubréf eða sækja skuldara heim til innheimtu greiðslna, halda bókhald yfir 
innheimtar greiðslur, safna áheitum eða framlögum vegna góðgerðarmála, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
innheimtumaður á skrifstofu, rukkari, skrifstofumaður við innheimtu, starfsmaður við 
söfnun áheita eða styrkja

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
opinber gjaldheimtumaður (3442)•	
símasölumaður (5222)•	

422 Skrifstofustörf við upplýsingamiðlun

Skrifstofufólk við upplýsingamiðlun og skyld störf hefur bein samskipti við viðskiptamenn 
við skipulagningu ferða, ýmsa upplýsingagjöf, móttöku og viðtalsbeiðnir, þ.m.t. á sjúkra-
húsum og lækna- og tannlæknastofum, svo og vegna innkominna eða pantaðra símtala. 
Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

4221 Störf við farmiðasölu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að upplýsa viðskiptavini um ferðaáætlanir og skipulagn-
ingu ferða, selja viðskiptavinum ferðir, sjá um ferða- og gistipantanir fyrir viðskiptavini, 
gefa út farmiða og þjónustubeiðnir, útbúa reikninga og taka við greiðslum, selja farmiða í 
áætlunarbifreiðar, strætisvagna eða ferjur, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
farmiðasali, skrifstofumaður við farmiðasölu, sölumaður farmiða, skrifstofumaður í 
ferðaþjónustu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
gjaldkeri á skrifstofu (4211)•	
leiðsögumaður (5113)•	
miðasali (4211)•	
ráðgjafi á ferðaskrifstofu (3414)•	
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4222 Störf við móttöku og upplýsingagjöf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að bóka viðtalsbeiðnir, taka á móti viðskiptavinum eða 
sjúklingum og taka á móti greiðslum, veita upplýsingar fyrir hönd stofnana og fyrirtækja, 
taka niður fyrirspurnir og pantanir, skrá hótelgesti og taka við greiðslum, innrita farþega í 
flug, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
afgreiðsluritari, bankastarfsmaður við móttöku og afgreiðslu viðskiptavina, flug-
afgreiðslukona, flugafgreiðslumaður, flugafgreiðslufólk, hjúkrunarritari við móttöku, 
læknaritari í móttöku, móttökuritari, móttökuritari á verkstæði, móttökuritari hjá tann-
lækni, móttökustjóri í gestamóttöku, ritari í upplýsingagjöf, skrifstofumaður við móttöku 
smáauglýsinga, starfsmaður við innritun farþega, upplýsingaritari hjá símaskrá, upplýs-
ingaritari í þjónustuveri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
gjaldkeri á skrifstofu (4211)•	
hjúkrunarritari (3439)•	
læknaritari (3431)•	
klíníkdama (5132)•	
skrifstofumaður við símavörslu (4223)•	

4223 Störf við símavörslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að svara í síma fyrir hönd fyrirtækja eða stofnana, koma 
á símasambandi milli einstaklinga, annast fjarskipti við útlönd, taka á móti skeytum og 
skilaboðum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
símastúlka, símavörður, skrifstofumaður við símavörslu, talsímavörður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
móttökuritari (4222)•	
upplýsingaritari í símaskrá (4222)•	
upplýsingaritari í þjónustuveri (4222)•	
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5 Þjónustu-, umönnunar- og sölustörF

Þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk sinnir hvers kyns þjónustu við fólk, þ.m.t. þjónustu í 
tengslum við ferðalög og veitingasölu, umönnun fólks á heimilum og stofnunum svo og 
öryggisgæslu, eftirliti og vörnum gegn glæpum og eldsvoðum, ennfremur sölustörfum, 
þ.m.t. sýningar- og kynningarstörfum, auk afgreiðslustarfa í verslunum og heildsölum. 
Verkefni í þessum bálki felast venjulega í að skipuleggja og veita þjónustu á ferðalögum, 
halda heimili fyrir aðra, búa til og reiða fram mat og drykki, gæta barna, veita aðhlynningu 
og umönnun á einkaheimilum eða stofnunum, veita persónulega þjónustu s.s. hárskurð 
og snyrtingu, veita börnum og fullorðnum félagsskap og sinna fylgdarþjónustu, leggja 
stunda á stjörnuspeki og spá fyrir fólki, snyrta lík og sinna útfararþjónustu, vernda ein-
staklinga og eigur gegn eldsvoðum og glæpum og halda uppi lögum og reglu, sitja fyrir 
vegna auglýsinga og listsköpunar og sýna vörur, afhenda eða selja vörur í heildsölu- eða 
smásöluverslunum, í sölubásum og á mörkuðum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu. Til starfa í þessum bálki eru oftast gerðar kröfur um kunnáttu sam-
kvæmt öðru kunnáttustigi ÍSTARF95, 2. útgáfu.

51 Þjónustu- og umönnunarstörf

Starfsfólk við þjónustu- og gæslustörf veitir persónulega þjónustu og sinnir öryggisgæslu 
í tengslum við ferðalög, heimilishald, veitingaþjónustu, snyrtiþjónustu eða varnir gegn 
eldsvoðum og glæpum.

511 Þjónustustörf við flutninga og ferðalög

Farþjónar og aðrir við skyld störf sinna ýmissi persónulegri þjónustu í sambandi við flug-
ferðir, skipaferðir og áætlunarferðir með bílum og stunda leiðsögn fyrir einstaklinga og 
hópa í ferðum, útsýnis- og kynnisferðum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

5111 Störf þjóna um borð í flugvélum og skipum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sjá til þess að öryggi farþega sé tryggt um borð, veita 
upplýsingar um öryggisþætti, veita nauðsynlegar eða umbeðnar upplýsingar um ferð, 
framreiða mat og drykki, selja tollfrjálsan varning, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
flugfreyja, flugþjónn, skipsþerna, skipsþjónn, yfirflugfreyja, yfirflugþjónn

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fararstjóri (5113)•	
flugmaður (3143)•	
leiðsögumaður (5113)•	
starfsmaður við innritun flugfarþega (4222)•	
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5112 upplýsingastörf og farmiðaeftirlit í almenningsfarartækjum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að safna saman eða selja farmiða í almenningsfar-
artækjum, ganga úr skugga um að fyllsta öryggis sé gætt og veita upplýsingar um áætlun 
og stoppistöðvar, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bílþjónn, ferjuþjónn, lestarvörður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
farmiðasali (4221)•	
miðasali (4211)•	
rútubílstjóri (8323)•	
strætisvagnabílstjóri (8323)•	

5113 Störf leiðsögumanna

Störf í þessum flokka felast m.a. í að veita einstaklingum og hópum leiðsögn í útsýnis- eða 
kynnisferðum, veita nauðsynlegar eða umbeðnar upplýsingar um ferðir, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fararstjóri, ferðaþjónustubóndi aðallega við leiðsögn, leiðsögumaður, svæðisleið-
sögumaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
ferðaþjónustubóndi aðallega við hússtjórn (5121)•	
fylgdarmaður (5142)•	
fylgdarkona (5142)•	
skrifstofumaður í farmiðasölu (4221)•	

512 Störf við hússtjórn, matseld og framreiðslu á einkaheimilum, stofnunum og 
veitingahúsum

Þjónustufólk á heimilum og í veitingahúsum skipuleggur, hefur umsjón með og sinnir 
þjónustu- og hússtörfum í fyrirtækjum, stofnunum eða á einkaheimilum eða sinnir alls 
kyns störfum í sambandi við matseld og framreiðslu matar og drykkjar í fyrirtækjum, 
stofnunum, á einkaheimilum eða skipum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.
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5121 Hússtjórnarstörf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja, hafa umsjón með og sinna þjónustu- og 
hússtörfum á heimilum, hótelum, fyrirtækjum eða stofnunum, sjá um ráðningu og þjálfun 
þjónustufólks, annast innkaup, útbúa matseðla og hafa eftirlit með hvers kyns vörum og 
hlutum til reksturs heimila, stofnana eða hótela, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bryti á heimili, bústýra, ferðaþjónustubóndi aðallega við hússtjórn, húsbóndi í heimavist, 
húsmóðir í heimavist, húsráðandi í heimavist, kjallarameistari, matartæknir við hússtjórn, 
prófastur á heimavist, ráðskona, ráðsmaður á heimili

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður í eldhúsi (9132)•	
aðstoðarmaður í mötuneyti (9132)•	
bryti á skipi (5122)•	
kokkur (5122)•	
matarfræðingur (3223)•	
matráðskona(5122)•	
matráður (5122)•	
matartæknir við matseld (5122)•	
matsveinn (5122)•	
vinnukona á einkaheimili (9131)•	

5122 Störf við matseld

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna hvers kyns störfum í sambandi við matseld og 
framreiðslu matar og drykkjar í fyrirtækjum, heimilum, stofnunum eða skipum, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bryti á skipi, kokkur, matartæknir við matseld, matráðskona, matráðsmaður, matráður, 
matreiðslumaður, matreiðslumeistari, matselja í fyrirtæki, matsveinn, matsveinn á hóteli, 
matsveinn á skipi, pítsugerðarmaður, smurbrauðsdama, yfirkokkur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður í eldhúsi (9132)•	
aðstoðarmaður í mötuneyti (9132)•	
afgreiðslumaður í kaffiteríu (5221)•	
afgreiðslumaður á skyndibitastað (5221)•	
afgreiðslumaður í kjötborði í verslun (5221)•	
bryti á heimili (5121)•	
matarfræðingur (3223)•	
matartæknir við hússtjórn (5121)•	
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5123 Störf framreiðslufólks og þjóna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að framreiða mat og drykki á stofnunum, veitingahúsum 
og heimilum, aðstoða við val á vínum, afgreiða áfengi og aðra drykki á börum, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
barþjónn, framreiðslumaður, kaffibarþjónn, þerna, þjónn, veitingaþjónn, vínþjónn, yfir-
þjónn

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður á matsölustað (5221)•	
afgreiðslumaður á skyndibitastað (5221)•	
flugfreyja (5111)•	
flugþjónn (5111)•	
skipsþjónn (5111)•	

513 umönnun og aðstoð við sérfræðinga og tæknifólk í heilbrigðisgreinum og 
félagsþjónustu

Starfsfólk við umönnun og skyld störf sinnir barnagæslu og aðstoðar við gæslu skóla-
barna, sinnir ýmsum störfum til aðstoðar við lækna og hjúkrunarfólk á spítölum og öðrum 
stofnunum, sinnir heimilisþjónustu eða aðstoðar dýralækna, lyfjafræðinga og aðra sér-
fræðinga í störfum þeirra. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

5131 Störf við barnagæslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að bera ábyrgð á og hafa eftirlit með gæslu og umönnun 
barna og unglinga á heimilum, uppeldisstofnunum eða öðrum stofnunum, skipuleggja 
starf barna og unglinga, aðstoða kennara við gæslu barna í skólastofu, í frímínútum, mat-
artímum eða skólaferðum, passa börn í stuttan tíma í fjarveru foreldra, taka á sig skyldur 
foreldra í lengri eða skemmri tíma, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
au-pair, barnfóstra, dagmamma, dagforeldri, forstöðumaður gæsluvallar, frí-
stundaleiðbeinandi, starfsmaður á gæsluvelli, skólaliði, leiðbeinandi,

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
grunnskólakennari (2331)•	
leiðbeinandi á íþróttaog leikjanámskeiði (5149)•	
leiðbeinandi í félagsmiðstöð (5149)•	
leikskólakennari (2332)•	
starfsmaður hjá barnaverndarstofu (3460)•	
tómstundaráðgjafi (3460)•	
forstöðumaður frístundaheimilis (2359)•	
frístundaráðgjafi (3340)•	
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5132 Aðstoðarstörf á stofnunum og læknastofum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aðstoða sérfræðinga í heilbrigðisgreinum við rann-
sóknir, meðhöndlun og aðgerðir á sjúklingum, taka þátt í daglegri umönnun sjúklinga á 
heilbrigðisstofnunum, undirbúa sjúklinga fyrir rannsóknir eða aðgerðir, leggja á bakstra, 
hengja upp röntgenmyndir og aðstoða við röntgenmyndatökur, aðstoða við þjálfun 
sjúklinga, sótthreinsa skurðstofur og tæki, bera fram mat, þrífa kringum sjúklinga og 
aðstoða þá við persónuleg þrif, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður geislafræðings, aðstoðarmaður iðjuþjálfa, aðstoðarmaður sjúkraþjálfa, 
aðstoðarmaður talmeinafræðings, aðstoðarmaður tannlæknis, aðstoðarmaður við skóla-
hjúkrun, aðstoðarmaður við umönnun, gæslumaður á geðdeild, klíníkdama, starfsmaður á 
elliheimili, starfsmaður á sambýli fatlaðra, starfsmaður á sjúkrahúsi, gangastúlka, aðstoð-
armaður á heilsugæslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður í eldhúsi (9132)•	
hjúkrunarfræðingur (2230)•	
ræstitæknir (9132)•	
sjúkraliði við almenna hjúkrun (3231)•	
sjúkraliði við heimahjúkrun (3231)•	
starfsmaður í býtibúri (9132)•	
starfsmaður við liðveislu (5142)•	
starfsmaður við umönnum á einkaheimili (5133)•	
tannfræðingur (3225)•	

5133 umönnunarstörf á einkaheimilum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna hvers kyns umönnun og félagslegri þjónustu við 
einstaklinga á heimilum þeirra s.s. aðstoða við almenn þrif, klæðast og matast, aðstoða við 
innkaup og heimilisstörf, sjá til þess að einstaklingar taki nauðsynleg lyf og aðstoða þá í 
samskiptum við opinbera aðila, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
starfsmaður við heimilishjálp, starfsmaður við umönnun á einkaheimili, starfsmaður þjón-
ustuíbúða

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður í eldhúsi (9132)•	
félagsmálafulltrúi (3460)•	
félagsráðgjafi (2446)•	
heimilisþerna (9131)•	
hjúkrunarfræðingur við heimahjúkrun (2230)•	
ræsting á einkaheimilum (9131)•	
ræstar (9132)•	
sjúkraliði við almenna hjúkrun (3231)•	
sjúkraliði við heimahjúkrun (3231)•	
starfsmaður við liðveislu (5142)•	
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5139 Aðstoðar- og umönnunarstörf ót.a.s.

Hér skal flokka aðstoðar- og umönnunarstörf sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 
513 Umönnun og aðstoð við sérfræðinga og tæknifólk í heilbrigðisgreinum og félagsþjónustu. 
Störf í þessum flokki felast m.a. í að aðstoða einstaklinga við hreinlæti, næringu, hreyfingu, 
afþreyingu og aðrar daglegar athafnir. Einnig felast störf í þessum flokki í að sinna ýmsum 
störfum tengdum umönnun dýra, aðstoð við dýralækna, lyfjafræðinga og meinatækna 
og aðra sérfræðinga, aðstoða lyfjafræðinga við merkingu lyfja og pakkningu, sótthreinsa 
tæki, flöskur og glös, aðstoða meinatækna á rannsóknarstofum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður á rannsóknarstofu, aðstoðarmaður dýralæknis, aðstoðarmaður lyfjafræð-
ings, aðstoðarmaður lyfjatæknis, aðstoðarmaður meinatæknis, gæslumaður í dýragarði, 
starfsmaður við sótthreinsun, starfsmaður við umhirðu dýra, félagsliðar

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
starfsmaður við uppþvott (9132)•	
verkamaður við umhirðu dýra (9211)•	

514 Önnur þjónusta við einstaklinga

Starfsfólk við persónulega þjónustu sinnir ýmsum störfum við að snyrta útlit einstaklinga, 
veita fylgd og félagsskap eða hefur umsjón með fatnaði og öðrum plöggum í eigu 
vinnuveitanda eða sinnir líksnyrtingu og útfararþjónustu. Verkstjórn annarra starfsmanna 
getur falist í starfssviðinu.

5141 Störf við snyrtingu (þó ekki líksnyrtingu)

Störf í þessum flokki felast m.a. í að snyrta hár og skegg, veita andlits- og líkamsnuddi með 
eða án tækja eða ilmefna, veita andlits-, hand-, fót- og naglasnyrtingu, auk minniháttar 
fótaaðgerða á mönnum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
búningaskiptir í leikhúsi, fótsnyrtir, förðunarfræðingur, hársnyrtir, ilmolíutæknir, nagla-
fræðingur, nuddari, rafnuddari, rakari, snyrtifræðingur, snyrtir, útlitsráðgjafi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fótaaðgerðafræðingur (3226)•	
sjúkranuddari (3226)•	

5142 Störf fylgdarmanna og einkaþjóna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að veita vinnuveitanda fylgd og félagsskap á ýmsar upp-
ákomur, taka þátt í að skemmta gestum sem heimsækja vinnuveitanda, hafa umsjón með 
fatnaði og öðrum plöggum í eigu vinnuveitanda, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
einkaþjónn, fósturforeldri, fylgdarkona, fylgdarmaður, starfsmaður við liðveislu, stuðn-
ingsforeldri, stuðningsmaður, tilsjónarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
lagskona (5149)•	
ræstir (9132)•	
starfsmaður við umönnun á einkaheimili (5133)•	
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5143 Störf við útfararstjórn og líksnyrtingu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að undirbúa og stjórna jarðarförum, líkbrennslum og 
greftrunum, sjá um líksnyrtingu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
líksnyrtir, útfararstjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
líkbrennslumaður (8163)•	
snyrtifræðingur (5141)•	

5149 Önnur þjónusta við einstaklinga ót.a.s.

Hér skal flokka ýmis þjónustustörf við einstaklinga sem ekki er hægt að flokka annars 
staðar í 514 Önnur þjónusta við einstaklinga. Störf í þessum flokki felast m.a. í að sjá börnum 
og fullorðnum fyrir félagsskap í félagsmiðstöðvum, veita fólki félagsskap á veitingahúsum 
og skemmtistöðum, spá fyrir fólki í spil eða stjörnur, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
leiðbeinandi á íþrótta og leikjanámskeiði, leiðbeinandi í félagsmiðstöð, leiðbeinandi hjá 
KFUM & KFUK, starfsmaður í félagsmiðstöð, tómstundaleiðbeinandi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
leiðsögumaður (5113)•	
ráðgjafi hjá íþrótta- og tómstundaráði (3460)•	
skemmtanastjóri (1225)•	
starfsmaður við umönnun á einkaheimili (5133)•	
æskulýðsfulltrúi (3460)•	

515 Stjörnuspekingar og spámenn

Stjörnuspekingar, spámenn og aðrir við skyld störf spá fyrir um atburði í framtíð ein-
staklinga með aðferðum stjörnuspekinnar eða öðrum aðferðum. Verkefni felast venjulega 
í að spá fyrir um atburði í framtíðinni á grundvelli afstöðu fasta- og reikistjarna á tilteknum 
tímum eða einkennum í lófum viðskiptavina, tiltekinnar niðurröðunar spila, sem lagt er af 
handahófi, eða afstöðu telaufa eða kaffidreggja í bollum og annarra slíkra aðferða.

5151  Stjörnuspámenn

Spá fyrir um atburði í framtíð einstaklinga með ýmsum spádómsaðferðum stjörnuspek-
innar.

Dæmi um starfsheiti:
stjörnuspámaður, stjörnuspekingur

5152   Spámenn

Spámenn spá fyrir um atburði í framtíðinni, með einkennum í lófum viðskiptavina, tiltek-
innar niðurröðunar spila, sem lagt er af handahófi eða afstöðu telaufa eða kaffidreggja í 
bollum og annarra slíkra aðferða.

Dæmi um starfsheiti:
spámaður, spákona, lófalesari
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516 gæslu-, eftirlits- og björgunarstörf

Starfsfólk við gæslustörf ver einstaklinga og eignir gegn bruna eða öðrum hættum, sinnir 
löggæslu og heldur uppi lögum og reglum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

5161 Slökkviliðsstörf og brunavarsla

Störf í þessum flokki felast m.a. í að fyrirbyggja og slökkva elda, bjarga einstaklingum, 
eigum og vörum úr eða eftir eldsvoða og stærri slys, fyrirbyggja eða koma í veg fyrir dreif-
ingu hættulegra efna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
brunavörður, eiturefnakafari, reykkafari, slökkviliðsmaður, varðstjóri á slökkvistöð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
eldvarnareftirlitsmaður (3151)•	
kafari við björgunarstörf (7216)•	
sjúkraflutningamaður (5169)•	
slökkviliðsstjóri (1229)•	
varaslökkviliðsstjóri (1229)•	

5162 Störf við löggæslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sjá um almenna löggæslu, halda uppi lögum og 
reglum, vernda einstaklinga og eigur gegn glæpum og öðrum hættum, handtaka ein-
staklinga fyrir lögbrot, stýra umferð og taka ráðin á slysstað, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðalvarðstjóri, héraðslögreglumaður, lögreglumaður í víkingasveit, lögreglumaður, lög-
reglumaður við almenna löggæslu, lögreglunemi, lögregluþjónn, lögregluvarðstjóri, 
yfirlögregluþjónn, aðstoðaryfirlögregluþjónn

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bátsmaður á varðskipi (5169)•	
háseti á varðskipi (5169)•	
lögreglufulltrúi í rannsóknardeild (3450)•	
lögreglustjóri (1120)•	
rannsóknarlögreglumaður (3450)•	
ríkislögreglustjóri (1120)•	
veiðieftirlitsmaður (5169)•	
yfirlögregluþjónn, fleiri en 100 starfsmenn, aðallega við stjórnun (1210)•	

5163 Störf við fangavörslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að vakta og halda uppi aga meðal vistmanna í fangelsum, 
betrunarhúsum og á réttargeðdeildum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fangavörður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fangelsismálastjóri (1210)•	
forstöðumaður fangelsis (1229)•	
lögreglumaður (5162)•	
starfsmaður á réttargeðdeild (5169)•	
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5164 Störf við húsvörslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að líta eftir byggingum og sinna einföldum viðgerðum 
og viðhaldi bygginga og ýmissa muna s.s. leikmuna, annast eftirlit með hita- og vatnsinn-
taki, bera ábyrgð á tæknilegum rekstri íþróttahúsa, sinna ræstingum, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
forstöðumaður íþróttahúss, húsvörður, kirkjuvörður, ráðsmaður á safni, ræstingamaður 
með húsvörsluskyldu, umsjónarmaður fasteigna, umsjónarmaður leiksviðs

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
dyravörður (9152)•	
gæslumaður íþróttavalla (9152)•	
gæslumaður í ráðuneyti (9152)•	
gæslumaður á safni (9152)•	
gæslumaður í sýningarsal (9152)•	
næturvörður (9152)•	
prófyfirsetumaður (9152)•	
vaktmaður (9152)•	

5169 Önnur gæslu-, eftirlits- og björgunarstörf ót.a.s.

Hér skal flokka önnur gæslu-, eftirlits- og björgunarstörf sem ekki er hægt að flokka annars 
staðar í 516 Gæslu, eftirlits og björgunarstörf. Störf í þessum flokki felast m.a. í að vernda 
einstaklinga, eigur, landsvæði, hafsvæði og villt dýr gegn átroðningi, glæpaverkum, 
ofveiði og öðrum hættum, hafa með höndum almenna löggæslu og eftirlit á hafinu, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
baðvörður, bátsmaður á varðskipi, björgunarsveitarmaður, dómvörður, gæslumaður á 
geðdeild, hafnarvörður, háseti á varðskipi, kirkjugarðsvörður, landgræðsluvörður, land-
vörður, lífvörður, mæðiveikivörður, réttargæslumaður, réttarþjónn, sjúkraflutningamaður, 
skógarvörður, starfsmaður íþróttahúss, starfsmaður sundlaugar, starfsmaður á réttar-
geðdeild, sundlaugarvörður, svæðisvörður, umsjónarmaður íþróttahúss, umsjónarmaður 
sundlaugar, varðmaður, veiðieftirlitsmaður, veiðivörður, þjóðgarðsvörður, öryggisvörður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
dyravörður (9152)•	
húsvörður (5164)•	
næturvörður (9152)•	
vaktmaður (9152)•	
þjóðgarðsvörður (aðallega við stjórnun) (1319)•	

52 Afgreiðslu-, sölu- og sýningarstörf

Afgreiðslu-, sölu- og sýningarfólk situr fyrir vegna listsköpunar og auglýsinga og stundar 
sýningarstörf eða kynnir og selur vörur í heildsölu- eða smásöluverslunum og svipuðum 
stofnunum, í sölubásum og á mörkuðum eða með því að ganga í hús eða hringja til fólks 
og bjóða varning til sölu.
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521 Tískusýningarstörf og önnur sýningarstörf

5210 Tískusýningarstörf og önnur sýningarstörf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að klæðast fötum og bera ýmsa fylgihluti til að sýna við-
skiptavinum í sýningarsölum framleiðenda, heildsala, smásala eða á sérstökum tískusýn-
ingum, sitja fyrir við listrænar myndatökur, höggmyndagerð eða listmálun, sitja fyrir í 
myndatökum eða kvikmyndum fyrir auglýsingar, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn 
annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
fyrirsæta, módel, tískusýningarmaður, tískusýningarstúlka

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
förðunarfræðingur (5141)•	
snyrtifræðingur (5141)•	

522 Afgreiðslu- og sölustörf

Afgreiðslu- og sölufólk selur vörur í heildsölu- eða smásöluverslunum, kynnir og útskýrir 
notkun og gæði hennar eða selur hana með heimsóknum eða símhringingum til við-
skiptavina. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

5221 Afgreiðslu- og sölustörf í dagvöruverslunum, bakaríum, bensínstöðvum, lagerum, 
sjoppum, myndbandaleigum og lík störf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að kynna, selja og afgreiða vörur og þjónustu til við-
skiptavina í dagvöruverslunum, kaffiteríum, sjoppum og myndbandaleigum, afgreiða 
vörur á lager til viðskiptavina innan fyrirtækja eða utan, setja vörur í hillur, verðmerkja 
vörur, taka við greiðslum fyrir vörur eða þjónustu í þeim tilfellum sem ekki er starfsmaður 
á afgreiðslukassa, afgreiða bensín á bensínstöðvum, taka við pöntunum, steikja mat eða 
útbúa samlokur og afgreiða yfir afgreiðsluborð, taka við pöntunum í kaffiteríu, afgreiða 
og selja drykki og mat og taka við greiðslu, afgreiða og selja vörur og þjónustu á sólbaðs-
stofum og sundlaugum, þrífa ljósabekki og svara fyrirspurnum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:

Aðstoðarverslunarstjóri (aðallega við afgreiðslu), afgreiðslukona, afgreiðslumaður, 
afgreiðslumaður á kaffiteríu, afgreiðslumaður á lager, afgreiðslumaður á matsölustað, 
afgreiðslumaður á pítsastað, afgreiðslumaður á skyndibitastað, afgreiðslumaður á sól-
baðsstofu, afgreiðslumaður í dagvöruverslun, afgreiðslumaður í kjötborði í verslun, 
afgreiðslumaður í ljósmyndavöruverslun, afgreiðslumaður í lyfjaverslun, afgreiðslumaður 
í sjoppu, afgreiðslumaður í stórmarkaði, afgreiðslumaður í myndbandaleigu, afgreiðslu-
maður, bensínafgreiðslumaður, birgðavörður, sölumaður, lagermaður við afgreiðslu, starfs-
maður við uppröðun í hillur, verslunarstjóri (aðallega við afgreiðslu), vörukynnir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður á afgreiðslukassa (5223)•	
afgreiðslumaður í sundlaug (4211)•	
afgreiðslumaður í sérvöruverslun eða heildsölu (5224)•	
bankastarfsmaður við móttöku og afgreiðslu viðskiptavina (4222)•	
fisksali (7419)•	
kassadama (5223)•	
símasölumaður (5122)•	
skinnasali (7441)•	
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5222 Störf við húsgöngu- og símasölu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að selja vörur eða þjónustu með því að ganga í hús eða 
hringja í viðskiptavini, hringja í viðskiptavini til að afla upplýsinga um neyslu, skoðanir eða 
viðhorf fólks til ýmissa þátta eða hluta, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
farandsali, húsgöngusali, símasölumaður, spyrill í spurningakönnun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vörukynnir (5221)•	

5223 Afgreiðslustörf á kassa í verslunum og stórmörkuðum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að taka við greiðslum vegna seldrar vöru eða þjónustu 
á bensínstöðvum, í smásöluverslunum og stórmörkuðum, bera ábyrgð á, gera upp og 
stemma af kassa, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
afgreiðslumaður á afgreiðslukassa, afgreiðslukona á afgreiðslukassa, kassadama

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður í sölutjaldi (5230)•	
afgreiðslumaður í dagvöruverslun (5221)•	

5224 Afgreiðslu- og sölustörf í sérvöruverslunum og heildsölum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að selja vörur í heildsölum til smásala, selja vörur til við-
skiptavina í sérvöruverslunum þar sem gerð er krafa um sérþekkingu á þeirri vöru sem 
seld er, kynna og útskýra gæði þessara vara, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
afgreiðslumaður í heildsölu, afgreiðslumaður í málningarvöruverslun, afgreiðslumaður 
í pípulagnadeild, afgreiðslumaður í raflagnadeild, afgreiðslumaður í sérvöruverslun, 
afgreiðslumaður á bílaleigu, bifreiðasali, sölumaður í heildsölu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður í dagvöruverslun (5221)•	
afgreiðslumaður á afgreiðslukassa (5223)•	
blaðasali (9110)•	
götusali (9110)•	
lagermaður við afgreiðslu (5221)•	
símasölumaður (5222)•	
sölumaður tæknibúnaðar (3415)•	
söluráðgjafi (3415)•	
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523 Afgreiðslu- og sölustörf í sölubásum og á mörkuðum

5230 Afgreiðslu- og sölustörf í sölubásum og á mörkuðum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að selja ýmsar vörur s.s. handgerða leður- og textílhluti, 
útskorna trjávöru, blöð og tímarit, vindlinga, ís, pylsur og sælgæti í sölubásum, sem 
gjarnan eru staðsettir samkvæmt leyfi á tilteknum stöðum á götum úti eða á almannafæri, 
selja ávexti, grænmeti og aðra viðkvæma matvöru á opnum mörkuðum, sinna skyldum 
verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
afgreiðslumaður í sölutjaldi, pylsusali, sölumaður á útimarkaði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
blaðasali (9110)•	
götusali (9110)•	
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6 störF bænDa og Fiskimanna

Bændur og fiskimenn sinna fyrst og fremst störfum við ræktun og uppskeru afurða af 
ökrum og gróðurlendi, safna villtum jurtum og ávöxtum, rækta, ala eða veiða dýr, fram-
leiða ýmsar húsdýraafurðir, rækta, vernda og nýta skóga, rækta eða veiða fisk, rækta eða 
veiða sjávar- eða vatnafang í þeim tilgangi að afla fæðis eða tekna til eigin nota. Verkefni 
í þessum bálki felast venjulega í að undirbúa jarðveg fyrir sáningu og ræktun, sá, planta, 
úða, bera á og skera upp akurafurðir, rækta grænmeti og aðrar garðyrkjuafurðir, safna 
villtum jurtum og ávöxtum, rækta, ala, hirða eða veiða dýr einkum til manneldis, rækta, 
vernda og nýta skóga, rækta eða veiða fisk, ala eða safna vatna- eða sjávarfangi, geyma 
og forvinna afurðir og selja þær til markaðssamtaka eða á mörkuðum. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu. Til starfa í þessum bálki eru oftast gerðar kröfur um 
kunnáttu samkvæmt öðru kunnáttustigi ÍSTARF95.

! Athugasemd
Starfsmenn við landbúnað og fiskveiðar sem aðallega sinna stjórnunarstörfum skal flokka 
í starfaflokk 1210 Forstjórar og aðalframkvæmdastjórar eða í starfaflokk 1221 Yfirmenn fram
leiðslu og rekstrardeilda í landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum eða 1311 Framkvæmdastjórar 
í landbúnaði, skógrækt og fiskveiðum. Starfsmenn sem aðallega vinna við stjórnun véla og 
tækja í landbúnaði og skógrækt skal flokka í klasa 833 Landbúnaðar og vinnuvélastjórar. 
Starfsmenn við einföld eða einhæf störf sem einkum fela í sér notkun einfaldra hand-
verkfæra og krefjast líkamlegrar áreynslu og lítils sjálfstæðis í starfi skal flokka í klasa 921 
Verkafólk við landbúnað og fiskveiðar. Flokka skal þá sem aðallega stunda bústörf eða fisk-
veiðar til eigin neyslu ásamt einhverri tekjuöflun, í klasa 921 Verkafólk við landbúnað og 
fiskveiðar. Bústjóri, bústýra og ráðsmaður eru flokkuð sem bóndi í bálk 6 vinni viðkomandi 
hliðstæð störf.

61 Bændur og veiðimenn við vöruframleiðslu

Bændur og fiskimenn í vöruframleiðslu skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til að rækta 
og skera upp afurðir af ökrum, trjám eða runnum, safna villtum jurtum og ávöxtum, rækta, 
hirða eða veiða dýr, framleiða ýmsar búfjárafurðir, rækta, vernda og nýta skóga, rækta 
eða veiða fisk og rækta eða safna öðru vatna- eða sjávarfangi til sölu eða dreifingar með 
reglubundnum hætti til heildsala, markaðssamtaka eða á mörkuðum.

611 Akuryrkju- og garðyrkjubændur

Akuryrkju- og garðyrkjubændur og garðyrkjumenn skipuleggja og vinna nauðsynleg verk 
til að sá og skera upp korn, rækta ávaxtatré og önnur tré og runna, rækta grænmeti og 
lyfjagrös, garðyrkjuafurðir og afurðir uppeldisgarðyrkjustöðva til sölu og dreifingar með 
reglubundnum hætti til heildsala, markaðssamtaka eða á mörkuðum. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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6111 Akuryrkju- og grænmetisbændur

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til að rækta og 
skera upp korn, kál, kartöflur o.þ.h., ákveða hvar, hversu mikið og hvers konar afurðir á að 
rækta, kaupa útsæði, fræ og áburð, leigja, fjárfesta og halda við jörðum og jarðarbótum, 
húsakosti, tækjum og vélum, undirbúa jarðveg, sá, planta, rækta og skera upp afurðir, 
afhenda eða flytja afurðir á markað, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
akuryrkjubóndi, grænmetisbóndi, kartöflubóndi, kornræktarbóndi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
blómaræktandi (6113)•	
garðyrkjubóndi (6113)•	
jarðræktarráðunautur (2214)•	
stjórnandi uppskeruvélar (8331)•	
verkamaður við akuryrkju (9211)•	

6113 garðyrkju- og ylræktarbændur og garðyrkjumenn

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til að rækta 
grænmeti afurðir gróðurhúsa, lyfjagrös, garðyrkjuafurðir s.s. tré, blóm, runna og aðrar 
jurtir, ákveða hvar, hversu mikið og hvers konar afurðir á að rækta, leiga, fjárfesta og halda 
við jörðum og jarðarbótum, húsakosti, tækjum og vélum, undirbúa jarðveg, sá, planta, 
rækta og skera upp afurðir, framleiða garðplöntur, blómlauka, fræ og útsæði, rækta 
plöntur til sýnis eða til lækninga, afhenda eða flytja afurðir á markað, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
blómaræktandi, garðyrkjubóndi, garðyrkjumaður, gróðurhúsabóndi, skrúðgarðyrkjustjóri, 
skrúðgarðyrkjubóndi, svepparæktandi, ylræktarbóndi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
akuryrkjubóndi (6111)•	
garðyrkjufræðingur (2213)•	
stjórnandi uppskeruvélar (8331)•	
verkamaður við garðyrkju (9211)•	
ylræktarráðunautur (2214)•	

6114 Bændur með blandað bú akuryrkju, garðyrkju og ylræktar

Hér skal flokka þá sem vinna jöfnum höndum við akuryrkju, garðyrkju og ylrækt. Störf 
í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og vinna nauðsynleg verk við ræktun á 
grænmeti, korni og kartöflum, lyfjagrösum, ýmsum garðyrkjuafurðum og afurðum gróð-
urhúsa, kaupa útsæði, fræ og áburð, kaupa, leigja og halda við jörðum og jarðarbótum, 
húsakosti, tækjum og vélum, undirbúa jarðveg, sá, planta, rækta og skera upp afurðir, 
afhenda eða flytja afurðir á markað, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bóndi með blandað bú (akuryrkju-, grænmetis- og ylrækt)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
búnaðarráðunautur (2214)•	
garðyrkjustjóri (1221)•	
jarðræktarráðunautur (2214)•	
stjórnandi uppskeruvélar (8331)•	
verkamaður við garðyrkju (9211)•	
ylræktarráðunautur (2214)•	
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612 Búfjárbændur

Búfjárbændur skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til að rækta, ala og sinna búfénaði 
s.s. nautgripum, sauðfé, svínum, hrossum og öðrum gripum, þ.m.t. fuglum, loðdýrum, 
alifuglum, veiðidýrum, og til að framleiða ýmsar búfjárafurðir til sölu eða dreifingar með 
reglubundnum hætti til heildsala, markaðssamtaka eða á mörkuðum. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

6121 Kvikfjárbændur

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til að rækta, ala 
og sinna búfénaði s.s. nautgripum, sauðfé, svínum, hrossum, geitum og loðdýrum, ákveða 
tegund og fjölda dýra sem rækta á, kaupa dýr, framleiða og kaupa fóður og aðrar birgðir, 
fjárfesta, leigja eða halda við beitarlandi og jarðarbótum, húsakosti, vélum, búfénaði og 
öðrum dýrum, sinna tilfallandi búskaparstörfum s.s. ræktun, fóðurgjöf, mjöltum, rýjun, 
tamningu og uppeldi búfjár og framleiða ýmsar búfjárafurðir, geyma og forvinna afurðir, 
flytja og selja afurðir á markað, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
hrossabóndi, hundabóndi, hundaræktandi, kúabóndi, kvikfjárbóndi, loðdýrabóndi, loð-
dýraræktandi, sauðfjárbóndi, tamningamaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
garðyrkjustjóri (1221)•	
hrossaræktarráðunautur (2214)•	
nautgriparæktarráðunautur (2214)•	
svínaræktarráðunautur (2214)•	
verkamaður við landbúnað (9211)•	

6122 Alifuglabændur

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til að rækta, ala 
og sinna alifuglum, ákveða tegund og fjölda dýra sem á að rækta og hvaða afurðir eigi að 
framleiða, kaupa, alifugla, fóður og aðrar birgðir, fjárfesta, leigja eða halda við húsakosti 
og vélum, sinna tilfallandi búskaparstörfum, s.s. ræktun, fóðurgjöf og eggjatínslu, slátra og 
pakka afurðum, geyma og forvinna afurðir, flytja og selja afurðir á markað, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
alifuglabóndi, eggjaframleiðandi, kjúklingabóndi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
alifuglaráðunautur (2214)•	
verkamaður við landbúnað (9211)•	
æðafuglabændur (6129)•	
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6124 Búfjárbændur með blandað bú

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til að ala og 
sinna bæði búfénaði og alifuglum og öðrum dýrum, ákveða tegund og fjölda dýra sem 
rækta á, kaupa dýr, framleiða og kaupa fóður og aðrar birgðir, fjárfesta, leigja eða halda við 
beitarlandi og jarðarbótum, húsakosti, vélum, búfénaði og öðrum dýrum, sinna tilfallandi 
búskaparstörfum, s.s. ræktun, fóðurgjöf, mjöltum, rýjun, tamningu, eggjatínslu og uppeldi 
búfjár og framleiða ýmsar búfjárafurðir, slátra alifuglum og pakka afurðum, geyma og for-
vinna afurðir, flytja og selja afurðir á markað, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
búfjárbóndi með blandað búfjárbú, búfjárbóndi með blandað búfjárbú og ferðaþjónustu, 
ferðaþjónustubóndi með kvikfjárrækt

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
búnaðaráðunautur (2214)•	
stjórnandi landbúnaðartækis (8331)•	
verkamaður við landbúnað (9211)•	

6129 Búfjárbændur með óhefðbundin búskap ót.a.s.

Hér skal flokka búfjárbændur sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 612 Búfjárbændur. 
Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til að ala og 
sinna s.s. villtum spendýrum, skriðdýrum, fuglum og býflugum, setja upp skýli og við-
halda þeim, ákveða tegund og fjölda dýra sem rækta á, kaupa fóður og aðrar birgðir sem 
nauðsynlegar eru, annast og þjálfa dýr á afmörkuðu friðlýstu beitarlandi, hundabúum, 
dýragörðum og til sýningarhalds, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
býflugnabóndi, dýraræktandi ót.a.s., dýrahirðir á friðland, dýrahirðir í dýragarði, dýrarækt-
unarmaður, dýraræktunarmaður á rannsóknarstofu, æðarbóndi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
gæslumaður í dýragarði (5139)•	
verkamaður við umhirðu dýra (9211)•	
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613 Akuryrkju- og búfjárbændur með blandað bú

6130 Akuryrkju- og búfjárbændur með blandað bú

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og stunda blandaðan búskap sem skilar 
bæði búfjár- og akuryrkjuafurðum til sölu eða dreifingar með reglubundnum hætti til 
heildsala, markaðssamtaka eða á markaði, ákveða hvar, hve mikið og hvaða afurðir af 
ökrum, trjám eða runnum og hvaða búfé á að rækta, kaupa fræ og útsæði, áburð, fóður 
og aðrar birgðir, leigja eða fjárfesta í ræktanlegu landi eða beitarlandi, búfé, húsakosti og 
vélum, stunda bústörf s.s. landrækt, sáningu, ræktun og uppskeru afurða af ökrum, rækta, 
ala og hirða búfé og framleiða ýmsar búfjárafurðir, halda við húsakosti á jörð, vélum og 
tækjum, geyma og stunda lágmarksúrvinnslu afurðanna, afhenda eða flytja afurðirnar á 
markað, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfs-
sviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
bóndi með akuryrkju- og búfjárrækt, bóndi með akuryrkju- og búfjárrækt og ferðaþjón-
ustu, hlunnindabóndi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
stjórnandi á landbúnaðartæki (8331)•	
stjórnandi uppskeruvélar (8331)•	
verkamaður í landbúnaði (9211)•	

614 Skógræktarbændur

6140 Störf við skógrækt

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rækta upp og hirða um skógarsvæði, merkja tré sem 
á að höggva og áætla timburmagn, fella tré og saga niður, snyrta og klippa af trjám, 
grófvinna timburafurðir úr staurum á skógarhöggsstað, stafla staurum, setja í rennur eða 
fleyta niður ár, standa vaktir til að koma í veg fyrir skógarelda og taka þátt í slökkvistarfi 
ef eldar kvikna, afhenda eða koma skógarafurðum á markað eða til heildsala til frekari 
dreifingar, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfs-
sviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
kolagerðarmaður, skógræktarbóndi, skógræktarmaður, skógtæknir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
deildarstjóri í skógrækt (1221)•	
framkvæmdastjóri í skógrækt (1311)•	
skógarhöggsmaður (9212)•	
skógarvörður (5169)•	
skógfræðingur (2213)•	
skógræktarráðunautur (2214)•	
skógræktartæknir (3212)•	
stjórnandi skógvinnsluvélar (8331)•	

615 Veiðimenn aðrir en sjómenn

Veiðimenn aðrir en sjómenn veiða, rækta og ala fisk og önnur sjávar- eða vatnadýra eða 
veiða spendýr, fugla og skriðdýr til sölu eða dreifingar með reglubundnum hætti til heild-
sala, markaðssamtaka eða á mörkuðum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.
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6151 Störf við fiskeldi og hafbeit

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja og vinna nauðsynleg verk við rekstur 
fiskeldis, leigja, fjárfesta og halda við húsakosti, tækjum og vélum, kaupa fóður og aðrar 
birgðir, fæða, rækta og ala lax, silung, krækling, skelfisk, lúðu og aðrar vatnategundir til 
manneldis og sölu, slátra, hreinsa, frysta, ísa eða salta afurðir og pakka þeim til dreifing-
araðila, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fiskeldisbóndi, fiskeldistæknir, sérhæfður starfsmaður í fiskeldisstöð, sérhæfður starf-
amaður í hafbeitarstöð, skeldýrabóndi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
deildarstjóri í fiskeldisstöð (1221)•	
verkamaður í fiskeldisstöð (9213)•	

6154 Störf við veiðar aðrar en fiskveiðar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skjóta eða setja upp gildrur til að veiða fugla, villt 
spendýr og skriðdýr, hamfletta veidd dýr eða meðhöndla þau á ákveðinn hátt fyrir sölu 
eða afhendingu, afhenda eða selja lifandi fugla, villt spendýr, eða skriðdýr, gera við og við-
halda veiðiútbúnaði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fuglaveiðimaður, hreindýraveiðimaður, hvalveiðimaður, minkaveiðimaður, refaskytta, 
rjúpnaskytta, selveiðimaður, skotveiðimaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður við veiðar (9213)•	
hamskeri (3211)•	

64 Störf við fiskveiðar

Sjómenn skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til veiða fisk og önnur sjávardýr á höfum 
úti og koma aflanum til lands. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

641 Störf við veiðar á fiskibátum minni en 20 brúttótonn

Sjómenn á fiskibátum minni en 20 brúttótonn skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til að 
veiða fisk og önnur sjávardýr við strendur landsins og koma aflanum frá borði.



ÍSlenSK STARFAFloKKun » 6. Störf bænda og fiskimanna  121

6411 Störf skipstjórnarmanna á fiskibátum minni en 20 brúttótonn

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja siglingaleið báts, stefnu og siglingalag 
með aðstoð siglingatækja og sjókorta, velja fiskimið og skipuleggja veiðar í samræmi við 
aflaheimildir, lög og reglur um veiðar og veiðisvæði, bera ábyrgð á veiðarfærum, hafa 
umsjón með losun og lestun báts og bera ábyrgð á hleðslu og stöðugleika þess á siglingu, 
vera tengiliður milli útgerðar og skipverja og vera fulltrúi skips við hafnar- og tollayfirvöld, 
annast ráðningar og lögskráningu áhafnar, annast umsjónar- og eftirlitsstörf um borð, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
grásleppukarl, skipstjóri á fiskibáti minni en 20 brúttótonn, stýrimaður á fiskibáti minni en 
20 brúttótonn, trillusjómaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
skipstjóri á farþegaskipi (3142)•	
skipstjóri á ferju (3142)•	
skipstjóri á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn (6421)•	
skipherra á varðskipi (3142)•	
skipstjóri á vöruflutningaskipi (3142)•	

6419 Önnur störf við veiðar á fiskibátum minni en 20 brúttótonn

Hér skal flokka önnur störf við veiðar á fiskibátum minni en 20 brúttótonn sem ekki er 
hægt að flokka annars staðar í 641 Störf við veiðar á fiskibátum minni en 20 brúttótonn. Störf 
í þessum flokki felast m.a. í að sinna öllum þeim störfum við veiðar sem þarf að sinna á 
fiskibátum minni en 20 brúttótonn undir verkstjórn og leiðsögn skipstjóra eða stýrimanns.

Dæmi um starfsheiti:
bátsmaður á fiskibáti minni en 20 brúttótonn, háseti á fiskibáti minni en 20 brúttótonn

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bátsmaður á fiskiskipi stærri en 20 brúttótonn (6429)•	
háseti á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn (6429)•	
kokkur (5122)•	
fiskmatsmaður við gæðaeftirlit (3152)•	
netamaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn (6429)•	
umsjónarmaður fiskvinnsluvéla (8279)•	

642 Störf á fiskiskipum stærri en 20 brúttótonn

Sjómenn á fiskibátum stærri en 20 brúttótonn skipuleggja og vinna nauðsynleg verk til að 
veiða fisk og önnur sjávardýr á höfum úti og koma aflanum frá borði. Verkstjórn annarra 
getur falist í starfssviðinu.
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6421 Störf skipstjóra á fiskiskipum stærri en 20 brúttótonn

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja siglingaleið, stefnu og siglingalag með 
aðstoð siglingatækja og sjókorta, velja fiskimið og skipuleggja veiðar í samræmi við afla-
heimildir, lög og reglur um veiðar og veiðisvæði, bera ábyrgð á veiðarfærum, hafa umsjón 
með losun og lestun skips og bera ábyrgð á hleðslu og stöðugleika þess á siglingu, vera 
tengiliður milli útgerðar og skipverja og vera fulltrúi skips við hafnar- og tollayfirvöld, 
annast ráðningar og lögskráningu áhafnar, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
skipstjóri á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn, skipstjóri á hvalveiðiskipi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
skipherra á varðskipi (3142)•	
skipstjóri á farskipi (3142)•	
skipstjóri á fiskibáti minni en 20 brúttótonn (6411)•	
skipstjóri á sanddæluskipi (3142)•	
skipstjóri á hafnsögubáti (3142)•	
útgerðarstjóri (1221)•	
vinnslustjóri á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn (6429•	

6422 Störf stýrimanna á fiskiskipum stærri en 20 brúttótonn

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skipuleggja siglingu, stýra og sigla skipi í samráði 
við skipstjóra, reikna út stöðugleika skips, nota siglingatæki til mælinga og úrteikn-
inga varðandi siglingu og veiðar, stjórna veiðum ásamt skipstjóra og hafa umsjón með 
meðhöndlun, geymslu og löndun afla um borð, sjá um dagbók stjórnpalls, annast stafs-
mannamál í umboði skipstjóra og sjá um daglega verkstjórn, hafa umsjón með daglegu 
viðhaldi og þrifum um borð, hafa eftirlit með skipi, farmi, áhöfn og öðrum útbúnaði en 
í vélarrúmi, skipuleggja og stýra framkvæmd við lestun, frágang og losun farms, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
stýrimaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn, stýrimaður á hvalveiðiskipi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
stýrimaður á fiskibáti minni en 20 brúttótonn (6411)•	
stýrimaður á farskipi (3142)•	
stýrimaður á varðskipi (3142)•	

6429 Störf á fiskiskipum stærri en 20 brúttótonn ót.a.s.

Hér skal flokka önnur störf við veiðar á fiskibátum stærri en 20 brúttótonn sem ekki er 
hægt að flokka annars staðar í 622 Störf við veiðar á fiskibátum stærri en 12 rúmlestir.

Dæmi um starfsheiti:
bátsmaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn, háseti á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn, 
netamaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn, sjómaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttó-
tonn, vinnslustjóri á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
baadermaður (8279)•	
dagmaður í vél (8162)•	
fiskmatsmaður (3152)•	
kokkur (5122)•	
umsjónarmaður fiskvinnsluvéla (8279)•	
vélstjóri með 1.–3. stigs vélstjórapróf (7233)•	
vélstjóri með 4. stigs vélstjórapróf (3141)•	
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7 störF iðnaðarmanna og sérhæFðs iðnvErkaFólks

Iðnaðarmenn og sérhæft starfsfólk í iðnaði og aðrir við skyld störf hagnýta sérþekkingu 
sína og kunnáttu á sviði námavinnslu og byggingariðnaðar, móta málma, reisa mannvirki 
úr málmum, stilla eða smíða vélaverkfæri, setja saman, halda við og gera við vélar, tæki 
eða verkfæri, vinna við prentsmíð, auk þess að verka eða vinna matvæli, textílvörur eða 
hluti úr viði, málmi eða öðrum efnum, þ.m.t. handíðavörur. Störf í þessum bálki krefjast 
sérþekkingar og kunnáttu starfsmannsins á öllum stigum framleiðsluferlisins, á efnum og 
tækjum sem notuð eru, svo og á eðli og hlutverki lokaafurðarinnar. Vinnan er oft unnin 
í höndum eða með handknúnum verkfærum og öðrum tækjum sem eru notuð til að 
draga úr líkamlegu erfiði og stytta tíma sem tekur að framkvæma tiltekin verkefni, auk 
þess að gera vöruna betri. Verkefni í þessum bálki felast venjulega í að nema og vinna 
föst steinefni úr jörðu, reisa, viðhalda og gera við byggingar og önnur mannvirki, steypa, 
logsjóða og móta málma, setja upp og reisa stór mannvirki, kláfa eða svipaðan búnað úr 
málmum, setja saman vélar, verkfæri, tækjabúnað og aðra hluti úr málmum, stilla vélar 
fyrir vélgæslumenn eða stilla og stjórna ýmsum smíðavélum, smíða, halda við og gera við 
iðnaðarvélar, þ.m.t. hreyfla og ökutæki, rafmagns- og rafeindatæki og annan búnað, smíða 
fíntæki, skartgripi og aðra hluti úr eðalmálmum, muni til heimilis, leir- og glermuni og þess 
háttar muni, framleiða handíðavörur, vinna við prentsmíð, verka og framleiða matvæli og 
ýmsa hluti úr tré, vefnaði, leðri og svipuðum efnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu. Til starfa í þessum bálki eru oftast gerðar kröfur um kunnáttu sam-
kvæmt öðru kunnáttustigi ÍSTARF95 2. útgáfa.

! Athugasemd
Krefjist verkefnin reynslu og þekkingar á vélakostinum sem stjórnað er fremur en þekk-
ingar á afurðum og framleiðsluferli skal flokka störfin í bálk 8 Véla og vélgæslufólk. Séu 
verkefnin einföld og einhæf og felast einkum í notkun einfaldra handverkfæra, útheimta 
líkamlegt erfiði en krefjast lítillar eða engrar starfsreynslu eða skilnings á vinnunni og 
takmarkaðs frumkvæðis eða sjálfstæðs skal flokka störfin í bálk 9 Ósérhæft starfsfólk.

71 Störf við námuvinnslu og byggingarstörf

Náma- og byggingamenn nema úr jörðu og vinna föst steinefni úr námum neðanjarðar 
eða á yfirborði, móta og slípa stein til bygginga og annars eða byggja, halda við og annast 
viðgerðir á byggingum og öðrum mannvirkjum.

711 Störf námamanna, sprengisérfræðinga og steinsmiða

Námamenn, sprengisérfræðingar og steinsmiðir nema steinefni úr námum neðanjarðar 
eða á yfirborði, sjá um sprengiefni og sprengingar eða móta hleðslusteina í byggingar eða 
til annarrar notkunar. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

7111 Störf námamanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að nema jarð- og steinefni úr námum, koma fyrir undir-
stöðum eða styrktarstoðum í námum, stilla og vinna við ýmsar námuvélar, safna saman 
sýnum til greiningar á rannsóknarstofum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
námamaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður í námu (8111)•	
gröfustjóri í námu (8332)•	
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7112 Störf sprengisérfræðinga

Störf í þessum flokki felast m.a. í að ákveða staðsetningu, sprengikraft og magn 
sprengiefnis sem þarf við sprengingar s.s. í námum, grjótnámum og byggingarstöðum, 
hlaða og sprengja sprengihleðslur, aftengja sprengjur og gera þær óvirkar, ákveða gerð og 
magn sprengiefnis og sprengikraft flugelda, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
Starfsmaður við flugeldagerð, sprengjuleitarmaður, sprengisérfræðingur

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við flugeldagerð (8222)•	
vélamaður við sprengjugerð (8222)•	

7113 Störf steinsmiða, steinhöggvara og steinslípara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að brjóta, höggva, kljúfa, móta, mölva, pússa og slípa 
steina í hellur eða steinblokkir, höggva, móta og saga stein við gerð bygginga eða minnis-
varða, raða og meta gæði steinhellna og -blokka, grafa letur og myndir í stein, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
legsteinasmiður, sandblásari í stein, steinhöggvari, steinslípari, steinsmiður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hellulagningarmaður (7122)•	
leturgrafari (7313)•	
múrhleðslumaður (7122)•	
myndhöggvari (2452)•	
vélamaður við hellusteypu (8212)•	

712 Störf byggingarsmiða

Byggingarsmiðir og aðrir við skyld störf reisa, viðhalda og gera við grunna, veggi og aðra 
aðalhluta bygginga og annarra mannvirkja, bæði að utan og inna. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

7121 Störf torfhleðslumanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að reisa, halda við og gera við hús og önnur mannvirki úr 
torfi og grjóti samkvæmt gamalli verkkunnáttu, hlaða veggi og grjótgarða með fornum 
aðferðum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
torfhleðslumaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hellulagningarmaður (7122)•	
múrhleðslumaður (7122)•	
steinhleðslumaður (7122)•	
vélamaður við hellusteypu (8212)•	
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7122 Störf múr- og steinhleðslumanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hlaða, reisa og gera við steinhleðslur, hlaðna milliveggi 
og undirstöður, eldstæði, arna, gosbrunna, veggi og aðrar steinhleðslur, leggja gangstéttir 
og hlaða veggi og tröppur úr grjóti, tígulsteinum eða náttúrusteinum, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
hellulagningarmaður, múrhleðslumaður, steinhleðslumaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
múrari (7133)•	
steinslípari (7113)•	
torfhleðslumaður (7121)•	
vélamaður við hellusteypu (8212)•	

7123 Störf húsasmiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að reisa og gera við burðargrindur og mannvirki úr 
járnbundinni steinsteypu og einingum, og ýmsar gerðir timburbygginga, smíða glugga, 
hurðir, innréttingar eða aðrar tilbúnar einingar og koma þeim fyrir, reisa vinnupalla, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
byggingarmeistari, byggingarsmiður, glerísetningarmaður, húsasmiður, 
húsasmíðameistari, járnabindingamaður, járnamaður við húsbyggingar, smiður, steypuein-
ingasmiður, trésmiður við húsasmíðar, starfsmaður við húsasmíðar, verkstjóri í bygging-
ariðnaði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
byggingartæknir (3112)•	
byggingartæknifræðingur (2142)•	
byggingarverkfræðingur (2142)•	
handlangari við húsbyggingar (9313)•	
húsgagnasmiður (7422)•	
leiktjaldasmiður (7124)•	
trésmiður (7124)•	
trésmiður við innréttingasmíði (7124)•	
trésmiður við parketlögn (7124)•	
verkamaður í byggingarvinnu (9313)•	
þaklagningarmaður (7131)•	

7124 Störf trésmiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að smíða, breyta og gera við hluti úr tré eða viði, smíða 
og setja upp grindur á byggingarstað, smíða og setja upp innréttingar, glugga, hurðir og 
annað tengt byggingu og viðhaldi húsnæðis og mannvirkja, smíða, gera við og setja upp 
leikmyndir fyrir sjónvarp, leikhús og kvikmyndir, smíða, breyta og gera við viðarinnrétt-
ingar í skipum, bátum og öðrum farartækjum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
leiktjaldasmiður, mótasmiður (tré), skipasmiður (tré), trébátasmiður, trésmiður, trésmiður 
við parketlögn, trésmíðameistari, innréttingasmiður, trésmiður við innréttingasmíði

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
handlangari við húsbyggingar (9313)•	
trésmiður við rennibekki (7423)•	
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7129 Störf byggingarsmiða ót.a.s.

Hér skal flokka byggingarsmiði sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 712 Bygging
arsmiðir. Störf í þessum flokki felast m.a. í að annast niðurrif á húsum og mannvirkjum, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
byggingarstarfsmaður við niðurrif húsa, smíðar á vinnupöllum, húsasmiður, óhefðbundin 
efni

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
handlangari við húsbyggingar (9313)•	
húsasmiður (7123)•	
trésmiður (7124)•	

713 Störf byggingarmanna við frágang

Byggingarmenn við frágang og skyld störf þekja, setja upp, gera við og viðhalda þökum, 
gólfum, veggjum, einangrun, gleri í gluggum eða annarri umgerð, svo og pípulögn og 
rafkerfi í byggingum og öðrum mannvirkjum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

7131 Störf þaklagningarmanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að þekja þakgrindur, gera við og endurbyggja þök og 
burðargrindur húsþaka, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
þaklagningarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
blikksmiður (7213)•	
húsasmiður (7123)•	

7132 Störf dúklagningarmanna og teppalagningarmanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að undirbúa vinnuflöt fyrir lagningu vegg- og gólfefna 
s.s. vegg- og gólfdúka, gólfplötur og teppi, líma skrautlista á veggi eða loft, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
dúklagningarmaður, dúklagningarmeistari, teppalagningarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
flotlagningarmaður (7133)•	
flísalagningarmaður (7133)•	
trésmiður við parketlögn (7124)•	



ÍSlenSK STARFAFloKKun » 7. Störf iðnaðarmanna og sérhæfðs iðnverkafólks  127

7133 Störf múrara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að múrhúða veggi, gólf og loft inni og úti með múrefni, 
sementi, kalk- eða gipsblöndu eða sandsparsli, líma og ganga frá einangrun á steypta 
fleti og undir gólfplötur, steypa og ganga frá steinsteyptum veggjum og loftum í og við 
nýbyggingar, ganga frá steyptum flötum utanhúss s.s. veggjum, stéttum, bílastæðum 
og tröppum, leggja steypustyrktarjárn í veggi, loft og gólf, gera við skemmdir í steypu, 
múrhúð eða flísum, leggja vegg- og gólfflísar, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
flísalagningarmaður, flotlagningarmaður, múrarameistari, múrari, múrari við flísalögn, 
múrari við fínpússun, múrari við gifshúðun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hellulagningarmaður (7122)•	
múrhleðslumaður (7122)•	
steinhleðslumaður (7122)•	
steinsmiður (7113)•	

7136 Störf pípulagningarmanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að leggja, tengja, annast eftirlit og gera við neysluvatns-, 
heitavatns-, frárennslis-, loft- og gaslagnir á heimilum, stofnunum og fyrirtækjum, setja 
upp hreinlætistæki, leggja snjóbræðslukerfi og setja upp kælirafta og sólarorkukerfi, 
sinna ýmsum störfum við stillingu og eftirlit með pípulögnum í húsbyggingum, frárennsl-
iskerfum, hitakerfum, vatnsveitum og öðrum mannvirkjum, tengja og gera við pípulagnir í 
flugvélum, skipum og öðrum farartækjum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
pípari, pípulagningarmaður, pípulagningameistari, röralagningarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður í pípulagningardeild (5224)•	

7137 Störf rafvirkja

Störf í þessum flokki felast m.a. í að leggja, sinna eftirliti og gera við raflagnir í húsbygg-
ingum og öðrum mannvirkjum, annast uppsetningu og viðhald raftækja, iðntölvustýringa 
og stýribúnaðar í fyrirtækjum og stofnunum, nota margskonar mælitæki, lesa úr rafteikn-
ingum og hanna raflagnir bæði við uppsetningu rafbúnaðar, bilanaleit og viðhald, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
rafiðnaðarmaður, rafvirki, rafvirkjameistari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður í raflagnadeild (5224)•	
rafeindavirki (7242)•	
rafveituvirki (7245)•	
rafvélavirki (7241)•	
símvirki (7244)•	
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714 Störf málara og byggingarþvottamanna

Málarar, byggingarþvottamenn og aðrir við skyld störf undirbúa yfirborð, bera málningu 
og önnur slík efni á byggingar og önnur mannvirki, ökutæki og aðra framleiðslu, þekja 
veggi og loft innan húss með veggfóðri, hreinsa reykháfa og ytra byrði bygginga og ann-
arra mannvirkja. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

7141 Störf málara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að undirbúa yfirborð bygginga að utan sem innan fyrir 
málningu og veggfóðrun, líma skrautborða á veggi, bera málningu, lakk og önnur slík 
efni á mannvirki, skip, innréttingar og húsgögn, bera blýrauða, bik eða skipamálningu á 
skipsskrokka, stálbyggingar, brýr og önnur slík mannvirki, mála auglýsingar og skilti, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
málarameistari, málari, húsamálari, skipamálari, veggfóðrari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bílamálari (7142)•	
dúklagningarmaður (7132)•	
listmálari (2452)•	

7142 Störf iðn- og bílamálara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að bera málningu, lakk og önnur varnarefni á bíla, önnur 
farartæki og aðra framleiðsluvöru oft með handúðunartækjum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bílamálari, iðnmálari, starfsmaður við ryðvörn bíla, vélamálari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
húsamálari (7141)•	
málarameistari (7141)•	
skipamálari (7141)•	

7143 Störf byggingarþvottamanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hreinsa sót, málningu eða önnur efni af byggingum og 
öðrum mannvirkjum, hreinsa óhreinindi úr reykháfum og loftræstikerfum, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
byggingarþvottamaður, sandblásari (hús), sandblástursmaður, sótari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
gluggaþvottamaður (9142)•	
húsamálari (7141)•	

72 Störf málm- og vélsmiða

Málm- og vélsmiðir og aðrir við skyld störf móta, logsjóða og nota aðrar aðferðir til að 
móta málm, reisa, viðhalda og gera við stór mannvirki úr málmi, stilla smíðavélar og setja 
saman, sjá um viðhald og viðgerðir véla, þ.m.t. hreyfla, ökutæki, rafmagns- og rafeindatæki 
eða smíða verkfæri og margvíslega hluti úr öðrum málmum en eðalmálmum.
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721 Störf málmsmiða, logsuðumanna, blikksmiða og stálsmiða

Málmsmiðir, logsuðumenn, plötusmiðir, stálsmiðir og aðrir við skyld störf gera mót fyrir 
málmsteypu, sjóða og skera málmhluti, framleiða og gera við hluti úr plötumálmi, setja 
upp, reisa, viðhalda og gera við stór mannvirki úr málmi, blakkir, kláfa og slíkan búnað eða 
stunda svipuð störf við köfun. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

7211 Störf við málmsmíði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að, móta og búa til mót úr málmi með höndum eða þar til 
gerðum verkfærum, búa til kjarna sem notaðir eru við gerð móta úr málmi, bræða og móta 
málma, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
járnsteypumaður, kjarnasmiður, málmsmiður, málmsteypumaður, mótasmiður (málmur)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
blikksmiður (7213)•	
logsuðumaður (7212)•	
stálsmiður (7214)•	
stálvirkjasmiður (7214)•	

7212 Störf við logsuðu- og málmsuðu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að logsjóða og skera málmhluti, búa til og gera við ýmsa 
hluti úr áli, stáli, blýi, látúni eða líkum málmum, lóða saman málmhluti, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
logskurðarmaður, logsuðumaður, málmsuðumaður, rafsuðumaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
járnsmiður (7221)•	
málmsmiður (7211)•	
stálsmiður (7214)•	

7213 Störf við blikksmíði og plötusmíði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að mæla upp, teikna og smíða hluti úr þunnmálmi, smíða 
og annast viðhald klæðninga á þökum og húsum, smíða loftræstikerfi, búa til og gera við 
gáma, gufukatla, tanka og tunnur, gera við og koma plötumálmi fyrir í bifreiðum, flug-
vélum og öðrum farartækjum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bifreiðasmiður, bílaréttingamaður, bílasmiður, blikksmiður, ketilsmiður, koparsmiður, 
plötusmiður, stáltunnusmiður, bifreiðasmíðanemi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
logsuðumaður (7212)•	
stálsmiður (7214)•	
þaklagningarmaður (7131)•	
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7214 Störf við mannvirkjagerð úr stáli

Störf í þessum flokki felast m.a. í að smíða og setja saman stálbita til mannvirkjagerðar, 
reisa byggingar og brýr úr stálbitum, smíða og annast viðhald á stálvirkjum s.s. húsum, 
skipum, tönkum, brúm og möstrum, smíða, sníða og móta efni úr stálplötum, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
stálbyggingarsmiður, stálskipasmiður, stálsmiður, stálvirkjasmiður, brúarsmiður við stál-
brýr

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
húsasmiður (7123)•	
logsuðumaður (7212)•	
málmsmiður (7211)•	

7215 Störf við vírsplæsingu og vírsplæsingargerð

Störf í þessum flokki felast m.a. í að smíða, reisa, viðhalda og gera við blakkir, kláfa, 
skíðalyftur, talíur, og slíkan búnað, setja saman, tengja og annast viðhald á vírum, köðlum 
og köplum úr stáli, setja upp og gera við kaðla, víra og kapla í skipum og flugvélum, reisa 
og gera við krana eða borpalla, koma upp búnaði til notkunar við krana og borpalla, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
brúarsmiður við hengibrýr, tógsplæsingamaður, uppsetningarmaður á skíðalyftum, vírsp-
læsingamaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bormaður (8113)•	
vélamaður við vírdráttarvél (8124)•	
vélamaður við stálvíragerð (8124)•	
vélamaður við kaðlagerð (8269)•	

7216 Störf við köfun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að rannsaka, koma upp, gera við og fjarlægja tæki og 
tól úr vötnum eða sjó, gera við undirstöður brúa og bryggja, kanna skemmdir á skips-
skrokkum og gera við minni háttar skemmdir, kanna ástand skipsflaka, fjarlægja ýmsar 
hindranir neðansjávar, bora holur fyrir neðansjávarsprengjur, vinna ýmis störf til bjargar 
mannslífum og öðrum verðmætum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
kafari, kafari við björgunarstörf, kafari við mannvirkjagerð, kafari við skipaviðgerðir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
björgunarsveitarmaður (5169)•	
blikksmiður (7213)•	

722 Störf járnsmiða og vélsmiða

Járnsmiðir, vélsmiðir og aðrir við skyld störf hamra og móta járn, stál eða aðra málma úr 
blokkum, stöngum og hleifum til að smíða og gera við ýmis verkfæri, tæki og aðra hluti, 
stjórna rennibekkjum og slípa og skerpa ýmsa málmhluti. Verkstjórn annarra starfsmanna 
getur falist í starfssviðinu. Sumar greinar innan þessa flokks teljast til listgreina og eru 
eingöngu kenndar á námskeiðum.
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7221 Störf járnsmiða og eldsmiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hamra og móta járn eða stál við opinn eld eða pressu, 
hita málm í smiðju eða bræðsluofni, búa til og gera við hluti með því að sveigja þá, beygja, 
klippa eða hamra á steðja, móta heitan málm í pressumóti með hamri, smíða málmhluti 
með fallhamri eða pressu, járna hesta, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
eldsmiður, járningamaður, járnsmiður, skeifusmiður,

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
logsuðumaður (7212)•	
málmsmiður (7211)•	
mótasmiður (7211)•	
plötusmiður (7213)•	
stálsmiður (7214)•	

7222 Störf verkfærasmiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að smíða og gera við verkfæri, stimpla, lása, byssur og 
ýmsa aðra hluti úr málmi, búa til og gera við ýmsa málmhluti í vélar og tæki, sverfa hnífa, 
nagla, sverð og önnur eggvopn, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
byssusmiður, lásasmiður, verkfærasmiður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fíntækjasmiður (7311)•	
rennismiður (7223)•	
vélamaður við smíðavél (8211)•	

7223 Störf rennismiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hanna og smíða íhluti til notkunar í tækjum og vélum, 
vinna við spóntökuvélar s.s. rennibekk og fræsivélar, stilla vélar fyrir vélgæslumenn eða 
stilla og stjórna ýmsum smíðavélum sem krefjast nákvæmnisvinnu, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
málmleikfangasmiður, rennismiður, smíðavélasmiður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við smíðavél (8211)•	

7224 Störf skerpingarmanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að slípa og skerpa málmyfirborð og verkfæri, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
málmslípari, skerpingarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við málmhúðun (8223)•	
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723 Störf vélvirkja

Vélvirkjar setja saman og stilla, setja upp, viðhalda og gera við vélar, ökutæki, vélar í land-
búnaði eða iðnaði og vélbúnað. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

7231 Störf bifvélavirkja

Störf í þessum flokki felast m.a. í að gera við, annast viðhald og koma vélarhlutum fyrir í 
stórum og smáum bifreiðum og vélhjólum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bifvélavirki, vélvirki við bifreiðar

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bílaréttingamaður (7213)•	
bílasmiður (7213)•	
flugvirki (7232)•	
logsuðumaður (7212)•	
vélvirki við vélar (7233)•	

7232 Störf flugvirkja

Störf í þessum flokki felast m.a. í að gera við, yfirfara og annast viðhald flugvéla, koma fyrir 
vélum eða vélarhlutum í flugvélar, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
flugvélasmiður, flugvirki, vélvirki við flugvélar

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bifvélavirki (7231)•	
blikksmiður (7213)•	
logsuðumaður (7212)•	
vélvirki við vélar (7233)•	

7233 Störf iðn- og landbúnaðarvélvirkja

Störf í þessum flokki felast m.a. í að annast uppsetningu, viðhald, viðgerðir og þjónustu 
ýmissa véla og tækja m.a. landbúnaðarvélar, skipavélar, vélar vinnslustöðva, vinnuvélar, 
vélar verksmiðja, orkuvera og orkuveitna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
smyrjari, vélamaður, vélstjóri með 1.-3. stigs vélstjórapróf, vélvirki, vélvirki á skipi, vélvirki 
við framleiðsluvélar, vélvirki við landbúnaðarvélar, vélvirki við þungavinnuvélar

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bifvélavirki (7231)•	
dagmaður í vél (8162)•	
fíntækjasmiður (7311)•	
flugvirki (7232)•	
aðstoðarmaður vélstjóra (8162)•	
vélfræðingur í iðnaði (3115)•	
vélstjóri í frystihúsi (3115•	
vélstjóri með 4. stigs vélstjórapróf (3141)•	
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724 Störf rafvéla- og rafeindavirkja

Rafvéla- og rafeindavirkjar setja saman, stilla, setja upp og gera við rafvélar og raf-
eindatæki s.s. tölvuvélbúnað, hljóð- og kvikmyndatæki og fjarskiptatæki, og setja saman, 
leggja og gera við raflínur, símalínur og kapla. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

7241 Störf rafvélavirkja

Störf í þessum flokki felast m.a. í að setja upp, setja saman, gera við og stilla mótora, rafala, 
raftæki, rafvélar, rofa og stjórnborð ýmis konar, setja saman og gera við vélarhluti í iðn-
aðarvélum eða tækjabúnað í farartækjum s.s. flugvélum, skipum og bílum, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
rafvélavirki, rafvirki við vélar

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
rafeindavirki (7242)•	
rafveituvirki (7245)•	
rafvirki (7137)•	

7242 Störf rafeindavirkja

Störf í þessum flokki felast m.a. í að setja saman, setja upp, stilla og gera við ýmsan raf-
eindabúnað og -tæki s.s. tölvur, fjarskiptatæki, útvarps- og sjónvarpstæki og lækn-
ingatæki, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
radíóvirki, rafeindavirki, rafeindavirki við samsetningu, rafeindavirki við stillingar, raf-
eindavirki við stýribúnað og tölvur, rafeindavirki við tölvur, ratsjárviðgerðarmaður, sjón-
varpsvirki, skoðunarmaður rafeindabúnaðar, útvarpsvirki

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
rafeindatæknir (3114)•	
rafveituvirki (7245)•	
rafvélavirki (7241)•	
rafvirki (7137)•	

7244 Störf símvirkja

Störf í þessum flokki felast m.a. í að setja upp, stilla og gera við símtæki af ýmsum gerðum, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
rafvirki við símvirkjun, símvirki, símvirki við uppsetningu símkerfa

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
línuvirki (7245)•	
rafeindavirki (7242)•	
símsmiður (7245)•	
sjónvarpsvirki (7242)•	
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7245 Störf línuvirkja

Störf í þessum flokki felast m.a. í að setja upp, tengja og gera við raflínur og símalínur, 
leggja og tengja kapalkerfi s.s. tölvu- og sjónvarpskerfi, vinna við uppsetningu rafala, 
spennu- og dreifivirkja í raforkuverum og flutning raforku frá orkuverum til notenda, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
línumaður við raflínur, línumaður við símalínur, línuvirki, rafveituvirki, símsmíðameistari, 
símsmiður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
símvirki (7244)•	

73 Störf fíntækjasmiða, handíðafólks og bókagerðarmanna

Fíntækjasmiðir, handíðafólk og bókagerðarmenn og aðrir við skyld störf smíða og gera við 
nákvæmnistæki, hljóðfæri, ýmsa hluti s.s. skartgripi, muni úr eðalmálmum, leir-, postulíns- 
og glermuni, sem og handunna gripi úr tré eða vefnaði, leðri eða skyldum efnum eða 
vinna við prentun og bókband.

731 Störf fíntækja- og skartgripasmiða

Fíntækja- og skartgripasmiðir smíða, stilla og gera við nákvæmnistæki og hljóðfæri, slípa 
demanta og smíða hluti úr eðalmálmum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

7311 Störf fíntækjasmiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að smíða, stilla, hreinsa og gera við úr og klukkur, sigl-
ingatæki, veðurathugunartæki, mynd- og sjóntæki, stoðtæki, tennur, skurðlækningatæki 
og önnur tæki, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
áhaldasmiður, fíntækjasmiður, hlustarstykkjasmiður, lækningatækjasmiður, myndavéla-
smiður, mælitækjasmiður, siglingatækjasmiður, sjóntækjasmiður, stoðtækjasmiður, tann-
smiður, úrsmiður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
rafeindavirki (7242)•	
sjónglerjaslípari (7322)•	
sjóntækjafræðingur (3224)•	
tannfræðingur (3225)•	
vélvirki (7233)•	

7312 Störf hljóðfærasmiða og hljóðfærastillingarmanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að smíða, stilla og gera við hljóðfæri, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
hljóðfærasmiður, hljóðfærastillingarmaður, orgelsmiður, viðgerðarmaður hljóðfæra

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
úrsmiður (7311)•	
gimsteinasmiður (7313)•	
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7313 Störf skartgripasmiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að smíða, skera, hreinsa, grafa í og gera við skartgripi og 
muni úr eðalmálmum eða gimsteinum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
demantsskeri, gimsteinasmiður, gullsmiður, leturgrafari, silfursmiður, skartgripasmiður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
kristalskeri (7323)•	
úrsmiður (7311)•	

732 Störf leirkera- og glersmiða

Leirkera- og glersmiðir og aðrir við skyld störf búa til múrsteina, flísar, leirker, postulíns- og 
glermuni, grafa og æta skraut á glervörur og mála eða skreyta gler, leirlistarmuni og skylda 
hluti og skilti. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

7321 Störf leirkerasmiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að búa til ýmsa muni úr leir og postulíni, búa til mót úr leir 
eða gifsi, búa til ýmsa hluti á leirkerahjóli, gera afsteypur úr leir, móta múrsteina og flísar 
með höndum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
hverfisteinssmiður, leirkerasmiður, leirmótasmiður, leirsmiður, sandblásari í leir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
leirlistamaður (2452)•	
vélagæslumaður við postulínsofn (8131)•	

7322 Störf glergerðarmanna, glerskurðarmanna og glerslípara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að móta ýmsa glerhluti úr bræddu gleri, hita, móta, pressa 
og skera sjóngler, skera gler eftir máli, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
glerblásari, glergerðarmaður, glerskurðarmaður, glerslípari, sjónglerjaslípari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
glergrafari (7323)•	
glerlistamaður (2452)•	
sandblásari í gler (7323)•	
vélagæslumaður við glerofn (8131)•	

7323 Störf glergrafara og glerskreytingarfólks

Störf í þessum flokki felast m.a. í að grafa letur, myndir, mynstur og skraut í gler með 
ýmsum aðferðum s.s. sandblæstri og ætingu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
glergrafari, glerskreytingarmaður, kristalskeri, sandblásari í gler

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
glerblásari (7322)•	
glerlistamaður (2452)•	
glerslípari (7322)•	
leturgrafari (7313)•	
vélagæslumaður við glerofn (8131)•	
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7324 Störf postulínsmálara og skiltagerðarmanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skreyta ýmsa muni úr gleri, tré, málmi eða ofnu efni 
með málningu, stimplum eða öðru, setja glerung, lakk, smelti og önnur lík efni á ýmsa 
hluti, setja letur og skreytingar á auglýsingaskilti og önnur skilti, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
glermálari, leirmálari, postulínsmálari, skiltagerðarmaður, skiltamálari, skreytilistamaður, 
smeltigerðarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
leiktjaldamálari (3471)•	
húsamálari (7141)•	
skrautritari (3471)•	
útlitshönnuður (3471)•	
vélagæslumaður við glerofn (8131)•	
iðnmálari (7142)•	

733 Störf handíðafólks með tré, vefnað, leður og skyld efni

Handíðafólk sem vinnur með tré, vefnað, leður og skyld efni beitir gamalli verkkunnáttu 
við framleiðslu á ýmsum hlutum til einka- eða heimilisnota, svo og til skrauts. Verkstjórn 
annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

7331 Störf handíðafólks með tré og skyld efni

Störf í þessum flokki felast m.a. í að verka við, strá, spanskreyr, reyr, stein, skeljar og lík efni, 
skera út, móta, setja saman, flétta, mála og skreyta ýmsa muni til einka- eða heimilisnota 
s.s. skálar, tréhnífapör, bakka, vasa, körfur, styttur og skartgripi, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
innrammari, handíðamaður með tré, stein og skyld efni, tréútskurðarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
körfugerðarmaður (7424)•	
steinsmiður (7113)•	
vefari (7432)•	
vélamaður við trjávöruframleiðslu (8240)•	

7332 Störf handíðafólks með vefnað, leður og skyld efni

Störf í þessum flokki felast m.a. í að spinna og lita ull, bómull og önnur efni með náttúru-
legum litarefnum, vefa, hekla, prjóna og sauma út til einka- og heimilisnota, verka og lita 
gærur með náttúrulegum litarefnum, búa til skó, töskur, belti og annað með aldagömlum 
vinnuaðferðum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
handíðamaður með leður og skyld efni, handíðamaður við handprjón, handíðamaður við 
kertagerð, handíðamaður við listvefnað, starfsmaður við handprjón, teppavefari við hand-
vefnað

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vefari (7432)•	
veflistamaður (2452)•	
vélamaður við skinnaiðnað (8265)•	
vélamaður við prjónavél (8262)•	
vélamaður við skógerð (8266)•	
vélamaður við sútun (8265)•	
klæðskeri (7433)•	
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734 Störf bókagerðarmanna

Bókagerðarmenn og aðrir við skyld störf setja og brjóta um prentsátur, grafa á ljósprent-
unarstein, prentplötur og valsa, búa til og prenta með silkineti, gera prentplötur eftir 
prentsátri eða eftirmynd af prentsátri, sem brotið hefur verið um með vélrænum hætti, 
prenta á pappír og önnur efni eða binda inn og ganga frá bókum, sinna skyldum verk-
efnum.

7341 Störf prentsmiða og grafískra miðlara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skrá og setja upp texta, sjá um allan undirbúning 
fyrir prentun s.s. uppsetningu á texta, fyrirsögnum og myndefni annað hvort í tölvu eða 
í höndum, mynda eða skanna texta og myndir og setja yfir á filmu, mynda svart/hvítar 
ljósmyndir með ljósmyndavél og litgreina í litgreiningarskanna, skeyta saman filmur með 
myndum og texta, raða filmum á prentörk, lýsa filmum af prentörkum á prentplötur og 
færa þær í prentara, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
skeytingamaður, grafískur miðlari, prentljósmyndari, prentsmiður, prentsmiður við litgrein-
ingu, starfsmaður við innskrift í prentsmiðju, starfsmaður við tölvuvinnslu, textaritari við 
tölvur, prentari, setjari, textaritari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fjölmiðlatæknir (3139)•	
grafískur hönnuður (3471)•	
prentari (7347)•	
skrifstofumaður við gagnaskráningu (4113)•	
skrifstofumaður við tölvuskráningu (4113)•	
vefsmiður (3471)•	
veftæknir (3471)•	

7343 Störf stimplagerðarmanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að grafa eða rista letur í stein, prentplötur, valsa, stimpla 
og mót með mismunandi aðferðum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
Stimplagerðarmaður, plötugerðarmaður, prentmyndasmiður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
grafískur hönnuður (3471)•	
prentari (7347)•	
prentsmiður (7341)•	
skiltagerðarmaður (7324)•	

7344 Störf framköllunarmanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að framkalla myndir í myrkraherbergjum eða í framköll-
unarvélum, prenta ljósmyndir á ljósmyndapappír, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
filmuskeytingarmaður, framköllunarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
ljósmyndari (3131)•	
prentari (7341)•	
prentsmiður (7341)•	
vélamaður við filmuframköllun (8224)•	
vélamaður við ljósmyndastækkun (8224)•	
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7345 Störf bókbindara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að binda inn bækur og tímarit og ganga frá prentgripum, 
stjórna bókbindivélum, grafa letur á bókband, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður við bókband, bókbindari, handritaviðgerðarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
grafískur hönnuður (3471)•	
prentari (7347)•	
prentsmiður (7341)•	

7346 Störf silkiprentara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að búa til mót og stimpla fyrir silkiprentun, prenta á 
pappír, málm og silki með silkiprenti, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
prentari við flexóprentun, prentari við sáldprentun, prentari við silkiprentun, silkiprentari, 
stensilgerðarmaður, starfsmaður við fjölritun á silki, stensilgerðarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
grafískur hönnuður (3471)•	
prentari (7347)•	
starfsmaður við prentun (8251)•	
stimplagerðarmaður (7343)•	

7347 Störf prentara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að taka við verki á prentplötu, myndmóti eða á tölvutæku 
formi, stilla prentform og pappír inn í prentvél, stilla litaáferð, gangsetja prentvél og 
fylgjast með prentun, tryggja prentgæði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
prentari, prentari við hæðarprentun, prentari við offsetprentun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
grafískur hönnuður (3471)•	
prentsmiður (7341)•	
silkiprentari (7346)•	
stimplagerðarmaður (7343)•	

74 Aðrir iðnaðarmenn og sérhæfð störf í iðnaði

Aðrir iðnaðarmenn og sérhæft starfsfólk í iðnaði frumvinnur landbúnaðarafurðir og sjáv-
arfang til framleiðslu matvæla og annars varnings, framleiðir og annast viðgerðir á vörum 
úr tré, ofnum dúkum, loðskinni, leðri eða öðrum efnum.

741 Sérhæfð störf við matvælaiðnað

Sérhæft starfsfólk í matvælaiðnaði og aðrir við skyld störf vinna við slátrun, framleiða 
matvörur úr sláturdýrum, sjávarfangi og öðrum hráefnum, baka brauð og kökur, verka 
og leggja niður ávexti, grænmeti og skylda matvöru, smakka og dæma ýmsa matvöru og 
drykkir eða verka tóbak og framleiða tóbaksvörur. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu.
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7411 Sérhæfð störf í kjötiðnaði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að vinna við slátrun dýra, flá og verka kjötskrokka, reykja 
kjöt og sjá um reykhús og reykofna, verka og vinna kjötvörur til neyslu, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
hvalskurðarmaður, kjötiðnaðarmaður, pylsugerðarmaður, sérhæfður starfsmaður í kjöt-
vinnslu, sérhæfður starfsmaður í sláturhúsi, slátrari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður í kjötborði í verslun (5221)•	
fiskiðnaðarmaður (7419)•	
matreiðslumaður (5122)•	
pítsugerðarmaður (5122)•	
sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu matvæla (7414)•	
vélamaður við kjötvinnslu (8271)•	
vélamaður við niðurlagningu matvæla (8271)•	

7412 Störf bakara og sælgætisgerðarmanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að baka ýmsar gerðir af brauði og kökum, skreyta kökur 
og brauð, búa til sælgæti, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bakari, kökugerðarmaður, kökuskreytingarmaður, sælgætisgerðarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
matreiðslumaður (5122)•	
pítsugerðarmaður (5122)•	
vélamaður við brauðgerð (8274)•	
vélamaður við súkkulaðigerð (8274)•	
vélamaður við sælgætisgerð (8274)•	

7413 Störf mjólkurfræðinga

Störf í þessum flokki felast m.a. í að skilja og gerilsneyða mjólk, búa til ýmsar gerðir mjólk-
urafurða, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
mjólkurfræðingur, ostagerðarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
mjólkurbílstjóri (8324)•	
mjólkurverkfræðingur (2146)•	
vélamaður við gerilsneyðingu mjólkur (8272)•	
vélamaður við mjólkurátöppun (8272)•	
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7414 Sérhæfð störf við niðursuðu og niðurlagningu matvæla

Störf í þessum flokki felast m.a. í að þurrka, salta, sjóða og leggja niður ávexti, grænmeti, 
kjöt, fisk og aðrar matvörur, pressa vökva úr grænmeti og ávöxtum, pressa olíu úr hnetum, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu ávaxta, sérhæfður starfsmaður við niðurlagn-
ingu grænmetis, sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu matvæla, sérhæfður starfs-
maður við niðursuðu matvæla, sérhæfður starfsmaður við niðursuðu sjávarrétta, 
sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu sjávarrétta

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við gerilsneyðingu mjólkur (8272)•	
vélamaður við ávaxtasafagerð (8275)•	
vélamaður í matvælaiðnaði (8271)•	

7415 Störf við mat- og vínsmökkun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að smakka og dæma matvæli og drykki á mismunandi 
stigum framleiðslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
smakkari á matvælum, vínsmakkari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
matreiðslumaður (5122)•	

7416 Störf við tóbaksgerð

Störf í þessum flokki felast m.a. í að flokka tóbakslauf eftir tegund, gæðum og lit, blanda 
saman mismunandi gerðum tóbakslaufa til að búa til tóbaksblöndur, fjarlægja æðar og 
stilka í tóbakslaufum, vefja vindla og aðrar tegundir tóbaks með höndum eða einföldum 
vélum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
tóbaksgerðarmaður
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7419 Sérhæfð störf við fiskiðnað

Störf í þessum flokki felast m.a. í að handflaka og snyrta fisk, þurrka, reykja, salta, leggja 
í pækil og kæsa fisk, vinna við skelfiskframleiðslu, selja fisk í fiskbúð eða á markaði, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fiskiðnaðarmaður, fiskreykingarmaður, fisksali, fisktæknir, handflakari, pæklari, ragari, 
saltari, sérhæfður fiskvinnslumaður, sérhæfður fiskvinnslumaður við rækjuvinnslu, 
sérhæfður fiskvinnslumaður við síldarsöltun, síldarstúlka

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
baadermaður (8279)•	
framkvæmdastjóri fiskmarkaðar (1314)•	
gæðaeftirlitsmaður við fiskverkun (3152)•	
háseti á fiskiskipi stærri en 12 rúmlestir (6223)•	
ósérhæfður fiskvinnslumaður við vélpökkun (8290)•	
sérhæfður starfsmaður við niðursuðu matvæla (7414)•	
vélamaður í fiskvinnslu (8279)•	
vélagæslumaður við loðnubræðslu (8152)•	
vélgæslumaður við síldarbræðslu (8152)•	
vélamaður við vélsöltun (8279)•	

742 Sérhæfð störf við timburverkun og húsgagnasmíði

Timburverkendur, húsgagnasmiðir og aðrir við skyld störf verka timbur og trévörur, smíða 
og gera við tréhúsgögn, viðarinnréttingar, mót og líkön úr tré með aðstoð tækja og timb-
urvinnsluvéla, stilla eða stýra timburvinnsluvélum, búa til húsgögn og annað úr reyr o.þ.h. 
og skreyta og gera við hluti úr viði og viðarhluta í annan varning. Verkstjórn annarra starfs-
manna getur falist í starfssviðinu.

7421 Sérhæfð störf við timburverkun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að þurrka og verka timbur, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
timburverkandi, timburverkandi við fúavörn, timburverkandi við þurrkun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
skógarhöggsmaður (9212)•	
vélagæslumaður í timburverksmiðju (8141)•	

7422 Sérhæfð störf við húsgagnasmíði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að smíða og gera við ýmsa muni og húsgögn úr viði, 
smíða, skreyta og gera við ýmis farartæki úr timbri, líkön, mót og hvers kyns aðra hluti úr 
viði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
barnavagnasmiður, beykir, húsgagnasmiður, líkkistusmiður,

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
húsasmiður (7123)•	
vélagæslumaður við trjávöruframleiðslu (8240)•	
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7423 Sérhæfð störf við trésmíðavélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stilla og stjórna ýmsum viðarvélum s.s. rennibekkjum, 
vélsögum og útskurðarvélum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
trésmiður við rennibekk

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
trésmiður (7124)•	
vélamaður við trjávöruframleiðslu (8240)•	

7424 Sérhæfð störf við körfu- og burstagerð

Störf í þessum flokki felast m.a. í að flétta húsgögn, körfur og svipaða hluti úr rey, pílviði og 
líkum efnum, búa til bursta og sópa úr burstareyr, næloni og líkum efnum, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
burstagerðarmaður, körfugerðarmaður, tágari, leikfangasmiður (viðarleikföng)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
barnavagnasmiður (7422)•	
beykir (7422)•	

743 Sérhæfð störf við vefnað og fataiðnað

Sérhæft starfsfólk í textíl- og fataiðnaði og aðrir við skyld störf vinna náttúrulegar trefjar 
og framleiða þræði og garn og framleiða efni með því að vefa, prjóna og með öðrum hætti 
búa til fatnað og aðra vefnaðar- og loðskinnavöru eða bólstra húsgögn. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

7431 Sérhæfð störf við vinnslu ullar og náttúrulegra efna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að flokka, raða, hreinsa, þvo og kemba náttúrulega textíl-
þræði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
kembari, ullarflokkunarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
Starfsmaður við handprjón (7332)•	
ullarmatsmaður (3152)•	
vefari (7432)•	
vélamaður við spunavél (8261)•	
vélamaður við ullarhreinsun (8261)•	
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7432 Sérhæfð störf við prjón, hekl, vef og skyld störf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að spinna, tvinna, flétta og snúa þráð og garn í höndum, 
velja efni, þráð og mynstur og vefa einfaldan vefnað, skrautvefnað eða fataefni í vef-
stól, velja garn og mynstur og hnýta teppi í höndum, velja garn og mynstur og prjóna í 
prjónavél, velja garn og mynstur og hekla eða flétta ýmsa hluti í höndum, velja efni og 
sauma eða hnýta einstaka hluta nets, splæsa víra og kaðla og festa við net, festa flot og 
þyngingar við veiðarfæri, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
netagerðarmaður, starfsmaður við vélprjón, spunakona, vefari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
starfsmaður við handprjón (7332)•	
vélamaður við netagerð (8262)•	
vélamaður við teppagerð (8262)•	
vélamaður við vefstól (8262)•	
vélamaður við vélprjón (8262)•	

7433 Sérhæfð störf við klæðskurð, kjólasaum, hattagerð og skyld störf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sníða og sauma fatnað eftir pöntunum, búa til hatta og 
hárkollur, breyta, endurhanna og gera við fatnað, sauma, gera við og varðveita búninga 
fyrir leikhús, kvikmyndir og sjónvarp, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
búningavörður, hattagerðarmaður, hárkollumeistari, kjólameistari, klæðskeri, starfsmaður 
við sérsaum, skraddari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bólstrari (7437)•	
búningahönnuður (3471)•	
fatahönnuður (3471)•	
saumakona við almenn saumastörf (7436)•	
saumakona við fjöldaframleiðslu fatnaðar (8263)•	
vélamaður við sniðskurð (8263)•	

7434 Sérhæfð störf við feldskurð

Störf í þessum flokki felast m.a. í að velja, strekkja og skera skinn og leður, búa til, breyta 
og gera við flíkur úr skinni og leðri, endurvinna, gera við og bæta notað skinn og leður, 
taka þátt í verksmiðjuframleiðslu á skinn- og leðurfatnaði, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
feldskeri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
skinnamatsmaður (3152)•	
sútari (7441)•	
vélamaður við leðurverkun (8265)•	
vélamaður við skinnaiðnað (8265)•	
vélamaður við sniðskurð (8269)•	
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7435 Sérhæfð störf við sniðagerð

Störf í þessum flokki felast m.a. í að búa til ýmsar gerðir sniða, merkja og sníða vefnað og 
svipuð efni, búa til snið og sníða efni á húsgögn, regnhlífar og tjöld og taka þátt í fram-
leiðslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
sniðagerðarmaður, sníðameistari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bólstrari (7437)•	
húsgagnasmiður (7422)•	
klæðskeri (7433)•	
saumakona við almenn saumastörf (7436)•	
saumakona við sérsaum (7433)•	
skósmiður (7442)•	
tjaldgerðarmaður (7436)•	
vélamaður við sniðskurð (8269)•	

7436 Sérhæfð störf við saumastörf og útsaum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sauma, gera við og skreyta ýmsar gerðir fatnaðar, 
hanska og ýmsar vörur úr textíl, leðri, skinni og öðrum efnum í höndum eða með notkun 
einfaldra saumavéla, sauma út myndir, púða og aðra slíka hluti, sauma segl, tjöld, regn-
hlífar og líkar vörur, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
brúðugerðarmaður, saumakona við almenn saumastörf, seglagerðarmaður, tjaldgerð-
armaður, útsaumari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bólstrari (7437)•	
klæðskeri (7433)•	
saumakona við sérsaum (7433)•	
sniðagerðarmaður (7435)•	
vélamaður við sniðskurð (8269)•	

7437 Sérhæfð störf við bólstrun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að bólstra húsgögn, koma fyrir gormum og tróði í hús-
gögn, bólstra sæti í bifreiðum, flugvélum, lestum og öðrum farartækjum, búa til dýnur, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bólstrari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
húsgagnasmiður (7422)•	

744 Sérhæfð störf við skógerð, skinna- og leðuriðnað

Sérhæft starfsfólk í skinna- og leðuriðnaði og skógerð verka loðskinn til frekari notkunar, 
verka leður úr húðum og skinni, búa til og gera við skófatnað og aðra hluti úr náttúrulegu 
leðri og gervileðri að undanskildum fötum, höttum og hönskum, búa til hvers konar aðra 
vöru úr leðri og svipuðum efnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfs-
sviðinu.
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7441 Sérhæfð störf við sútun, skinnaverkun og skinnasölu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að flokka loðskinn og gærur, verka leður úr húðum og 
loðskinni, súta og lita skinn, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
litari í skinnaiðnaði, skinnasali, skinnaflokkunarmaður, sútari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
feldskeri (7434)•	
skinnamatsmaður (3152)•	
vélamaður við sútun (8265)•	
vélamaður við leðurlitun (8265)•	
vélamaður við sniðskurð (8269)•	

7442 Sérhæfð störf við skósmíði, töskugerð og skyld störf

Störf í þessum flokki felast m.a. í að búa til snið vegna skógerðar, sníða og sauma saman 
skó, gera við skó, búa til og gera við hnakka, söðla og aktygi, búa til og gera við leður-
töskur s.s. ferðatöskur, veski og bakpoka, búa til ýmsa smáhluti úr leðri, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aktygjasmiður, skósmiður, söðlasmiður, töskugerðarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
handíðamaður með leður og skyld efni (7332)•	
sútari (7441)•	
vélamaður við sniðskurð (8269)•	
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8 störF véla- og vélgæsluFólks

Véla og vélgæslufólk stjórnar og fylgist með iðnaðar- og landbúnaðartækjum á staðnum 
eða með fjarstýringu, ekur og stjórnar vélknúnum ökutækjum og vinnuvélum og -tækjum 
eða setur saman afurðir úr stökum hlutum samkvæmt nákvæmri forskrift. Verkefni í 
þessum bálki felast venjulega í að stjórna og fylgjast með vélum við námagröft eða vélum 
og tækjum í iðnaði eða til vinnslu á málmum, öðrum steinefnum, gleri, leirefnum, tré, 
pappír eða efnablöndum, stjórna og gæta vatnshreinsivéla eða vélasamstæða í orku- og 
iðjuverum, stjórna og gæta véla og tækja sem notuð eru við framleiðslu hluta úr málmum, 
steinefnum, efnablöndum, gúmmíi, plasti, tré, pappír, vefnaði, loðskinnum eða leðri, fram-
leiða matvæli, stjórna prent- og bókbandsvélum, stjórna ökutækjum, vinnuvélum og 
flutningatækjum í iðnaði eða landbúnaði, setja saman afurðir úr tilbúnum íhlutum sam-
kvæmt nákvæmri forskrift. Vinnan krefst þekkingar og kunnáttu í meðferð véla og tækja 
ásamt hæfni til að ráða við hraða vélanna og aðlagast tækninýjungum. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu. Til starfa í þessum bálki eru oftast gerðar kröfur um 
kunnáttu samkvæmt öðru kunnáttustigi ÍSTARF95 2. útgáfa.

! Athugasemd
Ef verkin eru unnin í höndum eða með handknúnum verkfærum og krefjast þekkingar á 
vinnuskipulagi, efnum og tækjum og á eðli og hlutverki lokaafurðarinnar þá eru störfin 
flokkuð í bálk 7 Iðnaðarmenn og sérhæft starfsfólk. Ef verkefnin eru einföld og einhæf, felast 
einkum í notkun einfaldra handverkfæra, útheimta líkamlegt erfiði en krefjast lítillar eða 
engrar starfsreynslu og skilnings á vinnunni, takmarkaðs frumkvæðis eða sjálfstæðs mats 
eru störfin flokkuð í bálk 9 Ósérhæft starfsfólk.

81 Störf vélgæslufólks í iðjuverum og verksmiðjum

Vélgæslufólk í iðjuverum og verksmiðjum og aðrir við skyld störf stjórna og fylgjast með 
iðnaðarvélum og samstæðum á staðnum eða með fjarstýringu við jarðefnanám eða 
vinnslu málma, annarra steinefna, glers, leirefna, timburs, pappírs og grunnefna til iðnaðar 
eða við vatnshreinsun, orkuframleiðslu og annað og stjórna sjálfvirkum eða hálfsjálfvirkum 
flæðilínum og iðnaðarvélmennum.

811 Störf vélgæslufólks í námum og steinefnaverksmiðjum

Vélgæslufólk í námum og steinefnaverksmiðjum stjórnar og fylgist með vélum og véla-
samstæðum sem bora námagöng eða -rásir, verka steinefni og grjót eða bora og grafa 
brunna og lindir. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

8111 Störf vélgæslufólks við námugröft og steinmulning

Störf í þessum flokki felast m.a. í að fylgjast með, stjórna og hirða um vélar og vélasam-
stæður sem notaðar eru til að bora göng eða rásir í námum eða steintökum, vinna föst efni 
úr námum eða steintökum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður í námu, vélgæslumaður í sandnámi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
námamaður (7111)•	
skurðgröfustjóri (8332)•	
sprengjusérfræðingur (7112)•	
vörubílstjóri (8324)•	
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8112 Störf vélgæslufólks í steinefnaverksmiðjum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að fylgjast með, stjórna og hirða um vélar, tæki og véla-
samstæður sem vinna og hreinsa málmgrýti úr grjóti, blanda steinefnum eða málmgrýti 
með ýmsum leysiefnum til frekari vinnslu, aðskilja málma frá málmgrýti með ýmsum 
aðferðum, dæla efnum upp úr vötnum og sjó, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður á sanddæluskipi, vélgæslumaður í kísilgúrnámi, vélgæslumaður við stein-
efnaframleiðslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bormaður (8113)•	
námamaður (7111)•	
skipstjóri á sanddæluskipi (3142)•	
vélamaður á malbikunarvél (8332)•	

8113 Störf bormanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að fylgjast með, stjórna og hirða um krana og borpalla, 
þrífa og annast viðhald á vélum og búnaði við dæluvélar, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bormaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður á olíuborpalli (8161)•	
vélgæslumaður í orkuveri (8161)•	

812 Störf vélgæslufólks í málmiðjuverum

Vélgæslufólk í málmiðjuverum stjórnar og fylgist með vélum og vélasamstæðum s.s. 
bræðsluofnum, völsunarvélum og málmhitunarvélum eða málmpressum. Verkstjórn ann-
arra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

8121 Störf vélgæslufólks við málmgrýtis- og bræðsluofna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með bræðsluofnum við bræðslu 
málmgrýtis, stjórna og fylgjast með vélum og vélasamstæðum sem hreinsa og umbreyta 
hrájárni, kísiljárni eða brotajárni við framleiðslu á stáli, stjórna og fylgjast með vélum og 
vélasamstæðum sem hreinsa eða umbreyta súráli í ál, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
áltaki, ofngæslumaður, ofnhleðslumaður, rafgreinir í álveri, skautaskiptir í álveri, 
vélgæslumaður í álveri, vélgæslumaður í járnblendiverksmiðju

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður við framleiðslu stálvara (8122)•	
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8122 Störf vélgæslufólks við völsunar-, málmbræðslu- og málmsteypuvélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með bræðsluofnum sem bræða, 
hita, rúlla upp eða umbreyta áli og öðrum málmtegundum, stjórna vélasamstæðum sem 
móta heitt og kalt stál, stjórna og fylgjast með vélum og vélasamstæðum sem breyta eða 
móta málma í ákveðið form s.s. álþynnur, álpappír og saumlaus álrör, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður við framleiðslu stálvara, vélgæslumaður við málmbræðslu, vélgæslumaður 
við málmsteypu, vélgæslumaður við málmsteypuvél, vélgæslumaður við völsunarvél, völs-
unarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
blikksmiður (7213)•	
málmsmiður (7211)•	
málmsteypumaður (7211)•	
plötusmiður (7213)•	
rennismiður (7223)•	

8123 Störf vélgæslufólks í málmvinnsluverum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og vélasamstæðum sem 
breyta eiginleikum málma með hita-, kæli- eða efnameðferð, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður í málmhitunarveri, vélgæslumaður við málmherðingarvél, vélgæslumaður 
við málmblöndunarvél

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
ofngæslumaður (8121)•	
áltaki (8121)•	
vélamaður v/ málmpressu (8211)•	

8124 Störf vélgæslufólks við vírdráttarvélar og málmpressur

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum við framleiðslu á 
stálvírum, stálrörum, stálstöngum og slíkum vörum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við vírdráttarvél, vélamaður við stálvíragerð, vélgæslumaður við málmröragerð, 
vélgæslumaður við stálröragerð, vélgæslumaður við vírdráttarvél

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við málmpressu (8211)•	
vírsplæsingarmaður (7215)•	

813 Störf vélgæslufólks í gler- og leirverksmiðjum

Vélgæslufólk í gler- og leirverksmiðjum stjórnar og fylgist með þurrkofnum, leir-
brennsluofnum og öðrum vélum og tækjum sem notuð eru í framleiðslu á gleri og leir- og 
postulínsmunum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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8131 Störf vélgæslufólks við gler- og postulínsofna og skyldra efna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með gler-, leir- og postulínsofnum, 
stjórna og fylgjast með vélum sem móta gler og leir á ýmsa vegu, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður við framleiðslu múrsteina, vélgæslumaður við framleiðslu postulínsflísa, 
vélgæslumaður við glerofn, vélgæslumaður við postulínsofn, vélgæslumaður við glerblást-
ursofn

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
leirkerasmiður (7321)•	
sandblásari í gler (7323)•	
sandblásari í leir (7321)•	

8139 Störf vélgæslufólks í gler- og leirverksmiðjum ót.a.s.

Hér skal flokka störf vélgæslufólks í gler- og leirkerjaverksmiðjum sem ekki er hægt að 
flokka annars staðar í 813 Vélgæslufólk í gler og leirverksmiðjum. Störf í þessum flokki felast 
m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og vélasamstæðum við framleiðslu á gleri og 
trefjagleri, stjórna vélum og vélasamstæðum sem forvinna leir fyrir framleiðslu á postulíni 
og múrsteinum, stjórna og fylgjast með vélum sem framleiða glerjunarefni og svarfefni, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður í glerverksmiðju, vélgæslumaður í leirmunaverksmiðju

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður við framleiðslu múrsteina (8131)•	
vélgæslumaður við framleiðslu postulínsflísa (8131)•	
vélgæslumaður við glerofn (8131)•	
vélgæslumaður við postulínsofn (8131)•	
vélgæslumaður við glerblástursofn (8131)•	

814 Störf vélgæslufólks í timbur- og pappírsverksmiðjum

Vélgæslufólk í timbur- og pappírsverksmiðjum stjórnar og fylgist með vélum og tækjum 
sem saga, skera og mylja timbur til frekari vinnslu, breyta timbri og öðrum efnum í papp-
írskvoðu og búa til pappír úr pappírskvoðu. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í 
starfssviðinu.

8141 Störf vélgæslufólks í timburverksmiðjum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og vélasamstæðum sem 
meðhöndla, saga, skera og mylja timbur til frekari vinnslu, stjórna og fylgjast með vélum 
sem saga spón, pressa við og búa til krossvið og spónaplötur, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður í sögunarverksmiðju, vélgæslumaður í timburverksmiðju, vélgæslumaður 
við parketframleiðslu, vélgæslumaður við límtrésframleiðslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
timburverkandi við fúavörn (7421)•	
timburverkandi við þurrkun (7421)•	
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8142 Störf vélgæslufólks í pappírskvoðuverksmiðjum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og vélasamstæðum 
sem vinna pappírskvoðu úr viði, pappír, stráum og öðrum efnum, stjórna og fylgjast með 
vélum sem blanda pappírskvoðu fyrir pappírsframleiðslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður í pappírskvoðuverksmiðju

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður í pappírsverksmiðju (8143)•	

8143 Störf vélgæslufólks í pappírsverksmiðjum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og vélasamstæðum sem 
vinna pappír, pappakassa og blöð úr pappírskvoðu, stjórna vélum og vélasamstæðum sem 
húða pappír með ýmsum efnum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður í pappírsverksmiðju

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður í pappírskvoðuverksmiðju (8142)•	

815 Störf vélgæslufólks í efnaverksmiðjum

Vélgæslufólk í efnaverksmiðjum stjórnar og fylgist með vélum og tækjum sem vinna frum-
efni til framleiðslu afurða með tiltekna eiginleika. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu.

8151 Störf vélgæslufólks við pressur, mulnings- og efnablöndunarvélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og vélasamstæðum sem 
mylja og mala ýmis efni til frekari vinnslu, stjórna vélum og vélasamstæðum sem blanda 
saman föstum eða fljótandi efnum til frekari vinnslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður við efnablöndunarvél, vélgæslumaður við mulningsvél, vélgæslumaður 
við pressu, vélgæslumaður við steinmulningsvél

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður við malbikunarframleiðslu (8212)•	

8152 Störf vélgæslufólks í efnahitunarverksmiðjum og bræðslum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og vélasamstæðum 
sem hita eða bræða efni í þeim tilgangi að hreinsa þau, blanda þeim saman eða breyta 
eiginleikum þeirra, stjórna og fylgjast með ofnum og tækjum sem þurrka efni, gefa þeim 
sérstaka eiginleika eða breyta efnaeiginleikum þeirra, stjórna og fylgjast með vélum og 
tækjum sem þurrka efni til frekari efnavinnslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður við efnahitunarvél, vélgæslumaður við lifrarbræðslu, vélgæslumaður við 
loðnubræðslu, vélgæslumaður við sementsverksmiðju, vélgæslumaður við síldarbræðslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
ofngæslumaður( 8121)•	
vélgæslumaður í járnblendi (8121)•	
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8153 Störf vélgæslufólks við efnaskiljur og efnaskilvindur

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og vélasamstæðum sem 
skilja sundur efni og sía með ýmsum aðferðum, stjórna og fylgjast með tækjum sem skilja 
botnfall og vatn frá hráolíu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður við efnaskilju, vélgæslumaður við efnaskilvindu, vélgæslumaður við 
hreinsun hráolíu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður við efnahitunarvél (8152)•	
ofngæslumaður (8121)•	

8154 Störf vélgæslufólks í eiminga- og efnahvarfsverksmiðjum (nema olía og jarðgas)

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem hreinsa 
og eima ýmsar tegundir vökva nema olíu og jarðgas, stjórna og fylgjast með efnahvarf-
vélum og -tækjum, stjórna og fylgjast með vélum og tækjum til framleiðslu á þykkni og 
óblönduðum vökva, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður við framleiðslu á terpentínu, vélgæslumaður við eimingarvél, 
vélgæslumaður við efnahvarfvél

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður við málningarframleiðslu (8229)•	

8155 Störf vélgæslufólks við jarðgas- og olíuhreinsunarstöðvar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem hreinsa 
gas og hráolíu, stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem eima eða hreinsa hráolíu-
afurðir, stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem blanda ýmsum efnum við bensín, 
stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem meðhöndla jarðgas, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður við jarðgashreinsunarstöð, vélgæslumaður í olíuhreinsunarstöð, 
vélgæslumaður í steinolíuverksmiðju

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður við framleiðslu á terpentínu (8154)•	
vélgæslumaður við eimingarvél (8154)•	
vélgæslumaður við efnahvarfvél (8154)•	

8159 Störf vélgæslufólks í efnaverksmiðju ót.a.s.

Hér skal flokka störf vélgæslufólks í efnaverksmiðjum sem ekki er hægt að flokka annars 
staðar í 815 Vélgæslufólk í efnaverksmiðjum. Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og 
fylgjast með vélum og tækjum sem bleikja efni til efnablöndunar, framleiða kox eða gas úr 
kolum, búa til ýmis gerviefni við efnablöndun, framleiða áburð, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélgæslumaður við áburðarframleiðslu, vélgæslumaður við gerviefnaframleiðslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður við framleiðslu á terpentínu (8154)•	
vélgæslumaður við eimingarvél (8154)•	
vélgæslumaður við efnahvarfvél (8154)•	
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816 Störf vélgæslufólks í orkuverum og veitum

Vélgæslufólk í orkuverum og veitum stjórnar og fylgist með vélum og tækjum í 
orkuverum, með vatnshreinsitækjum, brennsluofnum og skyldum búnaði og stjórnar og 
viðheldur gufukötlum og öðrum kötlum í skipum og annars staðar. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

8161 Störf vélgæslufólks í orkuverum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum í orkuverum, 
við framleiðslu og dreifingu á raforku eða annarri orku, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður í mælastöð, vélgæslumaður í dælustöð, vélgæslumaður í mælastöð, 
vélgæslumaður í orkuveri, vélgæslumaður á olíuborpalli, vélgæslumaður í raforkuveri, 
vélgæslumaður við tengivirki

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
rafveituvirki (7245)•	
rafvirki (7137)•	

8162 Störf vélgæslufólks í kyndiklefum og vélarrúmi

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með gufuaflsvélum, gufukötlum og 
vélum og tækjum sem knúin eru olíu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður vélstjóra, dagmaður í vél, kyndari á skipi, kyndari í verksmiðju

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélavörður (7233)•	
vélgæslumaður í orkuveri (8161)•	

8163 Störf vélgæslufólks við brennsluofna og vatnshreinsunarstöðvar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með brennsluofnum og tækjum 
sem brenna rusl og annan úrgang, stjórna og fylgjast með vatnshreinsitækjum, loft- og 
gasþjöppum, dæluvélum og ýmis konar hita- og kælikerfum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
líkbrennslumaður, verkamaður við sorpbrennslu, vélamaður í kæligeymslu, vélamaður í 
vatnsdælustöð, vélamaður við sorpbrennslu, vélamaður við vatnsmiðlun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélagæslumaður í orkuveri (8161)•	
vélgæslumaður í jarðgashreinsunarstöð (8155)•	
vélgæslumaður í olíuhreinsunarstöð (8155)•	
vélgæslumaður við loðnubræðslu (8152)•	
vélgæslumaður við málmbræðslu (8122)•	

82 Störf véla- og samsetningarfólks

Véla- og samsetningarfólk stjórnar og fylgist með tækjum og vélum í iðnaði á staðnum 
eða með fjarstýringu eða setur saman afurðir úr tilbúnum einingum samkvæmt nákvæmri 
forskrift.
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821 Störf vélafólks við málm- og steinefnaframleiðslu

Vélafólk við málm- og steinefnaframleiðslu stjórnar og fylgist með málmvinnslutækjum 
eða tækjum sem framleiða afurðir sem að mestu leyti eru gerðar úr öðrum steinefnum en 
málmum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

8211 Störf vélafólks við málmsmíðavélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með sjálfvirkum eða hálfsjálfvirkum 
málmsmíðatækjum s.s. borvélum, brýningarvélum, klippum, kvörnum, málmpressum, 
mölunarvélum, rennibekkjum, sögunarvélum, skerpingarvélum og vindum, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við málmpressu, vélamaður við myntsláttu, vélamaður við niðurbrot málma, 
vélamaður við rennibekk (málmsmíðar), vélamaður við smíðavél, vélamaður við vélsög

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
málmsmiður (7211)•	
málmsteypumaður (7211)•	
vélgæslumaður í málmhitunarveri (8123)•	
vélgæslumaður við málmbræðslu (8122)•	
vélgæslumaður við málmröragerð (8124)•	
vélgæslumaður við stálröragerð (8124)•	
vélvirki (7233)•	

8212 Störf vélafólks við steinsteypuvélar og aðrar jarðefnavélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem pressa, 
móta, mylja, klippa og skera við framleiðslu eða lokavinnslu ýmissa stein- og steypuein-
inga, s.s. gangstéttarhellur og byggingareiningar, stjórna og fylgjast með vélum við fram-
leiðslu steypu, stjórna vélum við blöndun steinefna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
steypustöðvarstjóri, vélamaður við framleiðslu steypueininga, vélamaður við hellusteypu, 
vélamaður við steypuhrærivél, vélgæslumaður við malbikunarframleiðslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hellulagningarmaður (7122)•	
járnabindingamaður (7123)•	
steypueiningasmiður (7123)•	
verkamaður við malbikun (9312)•	
vélgæslumaður við sementsframleiðslu (8152)•	
vélgæslumaður við steinefnaframleiðslu (8112)•	
vélgæslumaður við steinmulningsvél (8151)•	
vélamaður á malbikunarvél (8332)•	

822 Störf vélafólks við efnavöruframleiðslu

Vélafólk við efnavöruframleiðslu stjórnar og fylgist með tækjum sem vinna úr marg-
víslegum grunnefnum og öðru hráefni til að framleiða lyf, snyrtivörur, sprengiefni, ljós-
mynda- eða aðrar efnavörur eða til að slípa og húða málmhluti. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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8221 Störf vélafólks við lyfja-, hreinsiefna- og snyrtivöruframleiðslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að, stjórna og fylgjast með vélum sem móta, sía, gerja, 
hita, blanda, mylja, fylla og innsigla efni sem notuð eru við framleiðslu á lyfjum, hreinlæt-
isvörum, snyrtivörum og líkum vörum, fylgjast með tækjum sem stjórna hitastigi, þrýst-
ingi, flæði og hraða framleiðslunnar, þrífa og sótthreinsa tæknibúnað, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við ilmvatnsgerð, vélamaður við lyfjaframleiðslu, vélamaður við sápugerð, 
vélamaður við snyrtivöruframleiðslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélgæslumaður við áburðarframleiðslu (8159)•	
vélgæslumaður við gerviefnaframleiðslu (8159)•	

8222 Störf vélafólks við skotfæra- og sprengiefnagerð

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum sem blanda ýmsum 
grunnefnum saman til framleiðslu sprengifimra efna, stjórna og fylgjast með vélum sem 
framleiða sprengiþræði fyrir sprengjur og flugelda, stjórna og fylgjast með vélum sem 
setja saman og fylla sprengikúlur, sprengjur, flugelda, eldflaugar og líkan búnað, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við flugeldagerð, vélamaður við sprengjugerð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sprengjusérfræðingur (7112)•	
starfsmaður við flugeldagerð (7112)•	

8223 Störf vélafólks við málmhúðun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með tækjum sem hreinsa málm-
hluti áður en þeir eru húðaðir með sinki, glerungi eða öðru slíku, stjórna og fylgjast með 
tækjum sem húða eða þekja málmhluti með ýmsum efnum þeim til einangrunar, varnar 
eða skrauts, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við krómhúðun, vélamaður við málmhúðun, vélamaður við plasthúðun, 
vélamaður við sandblástur málma

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sandblásari í gler (7323)•	
sandblásari (hús) (7143)•	
sandblásari í leir (7321)•	
sandblásari í stein (7113)•	
sandblástursmaður (7143)•	
vélagæslumaður við málmsteypuvél (8122)•	



ÍSlenSK STARFAFloKKun » 8. Störf véla- og vélgæslufólks  155

8224 Störf vélafólks við ljósmyndavöruframleiðslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með tækjum sem framleiða ljós-
myndafilmur og -pappír, stjórna og fylgjast með tækjum sem húða og styrkja ljós-
myndaplötur, stjórna og fylgjast með tækjum sem framleiða filmu- og ljósmyndaplötur, 
stjórna og fylgjast með tækjum sem prenta ljósmyndir á pappír eða minnka eða stækka 
ljósmyndir, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við filmuframköllun, vélamaður við filmuframleiðslu, vélamaður við ljósmynda-
stækkun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður í ljósmyndavöruverslun (5221)•	
framköllunarmaður (7344)•	
prentljósmyndari (7341)•	
skrifstofumaður við ljósritun (4190)•	
starfsmaður við fjölritun (8251)•	

8229 Störf vélafólks við efnavöruframleiðslu ót.a.s.

Hér skal flokka störf vélgæslufólks sem ekki er hægt að flokka annars staðar í 822 Véla og 
samsetningarfólk. Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum sem 
framleiða og blanda saman ýmsum grunnefnum til frekari framleiðslu eða til framleiðslu 
lokaafurðar s.s. kerti, lím, línóleum, málning og því um líkt, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við kertagerð, vélamaður við málningarframleiðslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
afgreiðslumaður í málningarvöruverslun (5224)•	

823 Störf vélafólks við gúmmí- og plastframleiðslu

Vélafólk við gúmmí- og plastframleiðslu stjórnar og fylgist með tækjum sem hnoða og 
blanda gúmmí og gúmmíefnasambönd og framleiða ýmiss konar íhluti og fullunnar vörur 
úr náttúrulegu gúmmíi eða gervigúmmíi og plastefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna 
getur falist í starfssviðinu.

8231 Störf vélafólks við gúmmíframleiðslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með tækjum sem hnoða og blanda 
gúmmíi og gúmmísamböndum til frekari framleiðslu, stjórna vélum og tækjum til fram-
leiðslu ýmissa íhluta og fullunninna vara úr gúmmíi og gervigúmmíi, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við dekkjagerð, vélamaður við dekkjasólun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
ófaglærður verkamaður á verkstæði (9321)•	
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8232 Störf vélafólks við plastframleiðslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með tækjum sem hnoða og blanda 
samsettum efnum til framleiðslu á plasti, stjórna vélum og tækjum til framleiðslu ýmissa 
íhluta og fullunninna vara úr plasti, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við gervisvampframleiðslu, vélamaður við plastdósagerð, vélamaður við plast-
framleiðslu, vélamaður við plastpokagerð, vélamaður við plaströragerð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við gosdrykkjagerð (8278)•	

824 Störf vélafólks við trjávöruframleiðslu

8240 Störf vélafólks við trjávöruframleiðslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með sjálfvirkum og hálfsjálfvirkum 
vélum og tækjum, sem sett eru upp af sérhæfðum timburverkendum, við timburvinnslu 
s.s. sögun, borun og mótun, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna 
getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við fúavörn, vélamaður við húsgagnaframleiðslu, vélamaður við rennibekk 
(trésmíðar), vélamaður við trjávörurframleiðslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
húsgagnasmiður (7422)•	
timburverkandi við fúavörn (7421)•	
trésmiður við rennibekk (7423)•	

825 Störf vélafólks við prentun, bókband og pappírsvöruframleiðslu

Vélafólk við prentun, bókband og pappírsvöruframleiðslu stjórnar og fylgist með hvers 
kyns prent- og fjölföldunarvélum eða vélum sem binda og gylla bækur eða framleiða 
ýmsa muni úr pappír, pappa og skyldum efnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur 
falist í starfssviðinu.

8251 Störf vélgæslufólks við prentvélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með ýmsum gerðum prentvéla, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður við blaðaprentvél, aðstoðarmaður við prentun, starfsmaður við fjölritun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
prentari (7347)•	
skrifstofumaður við ljósritun (4190)•	
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8252 Störf vélgæslufólks við bókbandsvélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem binda 
inn bækur, stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem þrykkja letur og skraut á 
bókband, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður við bindivél, aðstoðarmaður við bókbandsvélsaum, aðstoðarmaður við 
brotvél, aðstoðarmaður við vélbókband

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bókbindari (7345)•	

8253 Störf vélgæslufólks við pappírsvöruframleiðslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem fram-
leiða ýmsar vörur úr pappír, pappa og skyldum efnum, stjórna og fylgjast með vélum og 
tækjum sem líma pappír á pappa, skera og brjóta pappír í öskjur, umslög, pappírspoka og 
kaffimál, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
pappírsskurðarmaður, vélamaður við kassagerð, vélamaður við pappírspokagerð, 
vélamaður við umslagagerð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við plastpokagerð (8323)•	

826 Störf vélafólks við textíl-, loðskinna- og leðurframleiðslu

Vélafólk við textíl-, loðskinna- og leðurframleiðslu stjórnar og fylgist með tækjum sem 
framleiða trefjar, garn og lopa, eða húðir og loðskinn og framleiða eða hreinsa fatnað eða 
loðskinn og leðurmuni. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

8261 Störf vélafólks við trefja- og spunavélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem hreinsa, 
þvo og vinna textíltrefjar, garn og lopa, kemba, spinna og vinda þráð og garn, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við spunavél, vélamaður við ullarhreinsun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
kembari (7431)•	
spunakona (7432)•	
ullarflokkunarmaður (7431)•	
ullarmatsmaður (3152)•	
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8262 Störf vélafólks við vefstóla og prjónavélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem hnýta, 
prjóna og vefa fataefni, flíkur, myndvefnað, blúndur, teppi og sokka., sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við kniplingagerð, vélamaður við netagerð, vélamaður við prjónavél, 
vélamaður við teppagerð, vélamaður við vefstól

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
netagerðarmaður (7432)•	
prjónakona við handprjón (7332)•	
prjónakona við vélprjón (7432)•	

8263 Störf vélafólks við iðnaðarsaumavélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með ýmsum gerðum saumavéla við 
framleiðslu eða viðgerð á fatnaði úr textíl, skinni eða leðri, sauma út mismunandi myndir 
og skraut á fatnað og annan vefnað, stjórna sníðavélum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
saumakona við fjöldaframleiðslu fatnaðar, saumakona við rennilásavél, vélamaður við 
saumavél, vélamaður við útsaum

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
saumakona við almenn saumastörf (7436)•	
saumakona við sérsaum (7433)•	

8264 Störf vélafólks við bleiki-, litunar- og þvottavélar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem notuð 
eru við litun eða bleikjun á efni, garni eða fatnaði, hreinsa eða þurrhreinsa fatnað, leður 
eða skinn, meðhöndla efni, garn, leður eða skinn til að ná fram ákveðinni áferð, eig-
inleikum eða útliti, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
starfsmaður í fatahreinsun við vélþvott, starfsmaður í þvottahúsi við vélþvott, starfs-
maður við strauvél, starfsmaður við vélþvott, starfsmaður við þurrhreinsivél, starfsmaður 
við þvottavél, teppahreinsunarmaður, vélamaður við fatapressu, vélamaður við litun, 
vélamaður við þurrhreinsun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
starfsmaður í fatahreinsun við straujun (9133)•	
þvottakona við handþvott (9133)•	
þvottakona við handpressun (9133)•	
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8265 Störf vélafólks við loðskinna- og leðurverkun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum sem hreinsa 
og snyrta loðskinn fyrir verkun, stjórna vélum og tækjum við meðhöndlun skinnhúða 
og skinna og breyta þeim í leður, stjórna vélum og tækjum sem lita leður og skinn, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við leðurframleiðslu, vélamaður við leðurlitun, vélamaður við loðskinnaverkun, 
vélamaður við sútun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sútari (7441)•	

8266 Störf vélafólks við skóframleiðslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna vélum sem merkja skósnið og sníða leður og 
önnur efni fyrir skóframleiðslu, stjórna vélum sem sauma skóparta saman, sauma skraut á 
skó og kanta og pússa skó, stjórna vélum og tækjum við framleiðslu á ferðatöskum, hand-
töskum, beltum og öðrum fylgihlutum, stjórna vélum og tækjum sem sauma hnakka, 
söðla eða aktygi, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við aktygjasmíði, vélamaður við skógerð, vélamaður við töskugerð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
handíðamaður með leður og skyld efni (7332)•	
skósmiður (7442)•	

8269 Störf vélafólks við textíl-, loðskinna- og leðurframleiðslu ót.a.s.

Hér skal flokka störf vélgæslufólks við textíl, loðskinna- og leðurframleiðslu sem ekki er 
hægt að flokka annars staðar í 826 Vélafólk við textíl, loðskinna og leðurframleiðslu. Störf 
í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum við framleiðslu 
hatta og ýmissa smáhluta úr textíl, skinnum og leðri s.s. bryddingar og líningar, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við hattagerð, vélamaður við kaðlagerð, vélamaður við sniðskurð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hattagerðarmaður (7433)•	
sniðgerðarmaður (7435)•	

827 Störf vélafólks við matvælaframleiðslu

Vélafólk við matvælaframleiðslu stjórnar og fylgist með vélum í matvælaframleiðslu fyrir 
menn og skepnur. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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8271 Störf vélafólks við kjötvinnslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna vélum og tækjum við slátrun dýra, stjórna 
vélum og tækjum sem skera, hakka, reykja og sjóða kjöt og kjötvörur, stjórna og fylgjast 
með vélum og tækjum sem notuð eru til að laga mat til niðursuðu, frystingar eða beint til 
neyslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
tækjamaður við hraðfrystingu á kjöti, vélamaður í matvælaframleiðslu, vélamaður við kjöt-
skurð, vélamaður við kjötvinnslu, vélamaður við niðurlagningu kjötvara, vélamaður við 
niðurlagningu matvæla

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
kjötiðnaðarmaður (7411)•	
sérhæfður fiskvinnslumaður (7419)•	
sérhæfður starfsmaður í kjötvinnslu (7411)•	
slátrari (7411)•	
vélamaður við fiskvinnslu (8279)•	
vélamaður við vélpökkun í kjötiðnaði (8290)•	

8272 Störf vélafólks við mjólkurvinnslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum við fram-
leiðslu á mjólk og mjólkurafurðum s.s. við gerilsneyðingu, stjórna vélum og tækjum við 
framleiðslu á smjöri, ostum, jógúrti, skyri og öðrum mjólkurafurðum, stjórna vélum og 
tækjum sem framleiða mjólkurduft, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við gerilsneyðingu mjólkur, vélamaður við mjólkurátöppun, vélamaður við 
smjörlíkisgerð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
mjólkurbílstjóri (8324)•	
mjólkurfræðingur (7413)•	
mjólkurverkfræðingur (2146)•	
vélamaður við vélpökkun í mjólkuriðnaði (8290)•	

8273 Störf vélafólks við korn- og kryddmyllur

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með vélum og tækjum við fram-
leiðslu og vinnslu á hveiti, korni, mjöli og hrísgrjónum, stjórna mölunar- og kryddblönd-
unarvélum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
malari, vélamaður við fóðurblöndun, vélamaður við kornmölun, vélamaður við krydd-
blöndun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við kornpökkun (8290)•	
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8274 Störf vélafólks við brauð-, korn- og súkkulaðigerð

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna vélum og tækjum sem blanda hveiti og 
mjöli við önnur efni við framleiðslu á brauði, pasta, sætabrauði og slíku, stjórna vélum 
og tækjum sem fletja og móta deig við framleiðslu á brauði, sætabrauði, deigi og slíku, 
stjórna bökunarofnum, stjórna vélum við framleiðslu á kornmeti t.d. morgunkorni, stjórna 
vélum og tækjum við framleiðslu á konfekti, súkkulaði og sælgæti, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við brauðgerð, vélamaður við konfektgerð, vélamaður við kökugerð, vélamaður 
við súkkulaðigerð, vélamaður við sælgætisgerð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bakari (7412)•	
sælgætisgerðarmaður (7412)•	
vélamaður við brauðpökkun (8290)•	

8275 Störf vélafólks við ávaxta-, grænmetis- og hnetuvinnslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna vélum og tækjum sem vinna vökva úr ávöxtum 
og grænmeti með hitun eða pressun, stjórna vélum og tækjum sem pressa og hreinsa 
olíu úr hnetum og fræjum, stjórna vélum og tækjum við framleiðslu á smjörlíki og svip-
uðum afurðum úr dýrafitu og grænmetisolíum, stjórna vélum og tækjum sem vinna ávexti, 
grænmeti og hnetur til frekari vinnslu, stjórna tækjum sem þurrka, matreiða, sjóða niður 
og frysta ávexti, grænmeti og hnetur, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við átöppun ávaxtasafa, vélamaður við átöppun matarolíu, vélamaður við 
ávaxtapressu, vélamaður við ávaxtasafagerð, vélamaður við grænmetispressu, vélamaður 
við niðurlagningu ávaxta, vélamaður við niðurlagningu grænmetis, vélamaður við nið-
ursuðu ávaxta,

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu ávaxta (7414)•	
sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu grænmetis (7414)•	

8276 Störf vélafólks við sykurvöruframleiðslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna vélum og tækjum sem kremja sykur úr syk-
urreyr eða pressa vökva úr sykurrófum, stjórna tækjum sem hreinsa sykrur og sykurkrist-
alla úr heitum bráðnuðum sykri, stjórna tækjum sem hreinsa sykurrófur og sykurreyr, 
stjórna vélum og tækjum sem vinna sykur úr hlyn, pálma og öðrum jurtategundum, 
stjórna vélum og tækjum sem framleiða hunang, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við sykurgerð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við sykurpökkun (8290)•	
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8277 Störf vélafólks við te-, kaffi- og kakóvinnslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna vélum og tækjum sem þurrka, rúlla og blanda 
saman mismunandi tegundum telaufa, stjórna vélum og tækjum sem skera og verka kaffi- 
og kakóbaunir s.s. fjarlægja og hreinsa burt hýði, stjórna kaffi- og kakóbrennsluvélum, 
stjórna kaffimölunarvélum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
vélamaður við kaffibrennslu, vélamaður við kaffiframleiðslu, vélamaður við kakóbrennslu, 
vélamaður við kakóframleiðslu, vélamaður við teframleiðslu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við kaffipökkun (8290)•	
vélamaður við súkkulaðigerð (8274)•	

8278 Störf vélafólks við öl- og víngerð

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna vélum og tækjum við framleiðslu á öli og víni, 
stjórna gerjunar- og eimingartækjum, stjórna vélum og tækjum við vínblöndun, stjórna 
vélum og tækjum við framleiðslu óáfengra drykkja nema ávaxta- og grænmetissafa, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bruggari, vélamaður við gosdrykkjagerð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vélamaður við ávaxtasafagerð (8275)•	
vélamaður við vélpökkun (8290)•	
vínsmakkari (7415)•	

8279 Störf vélafólks við fiskiðnað

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna vélum og tækjum við fiskvinnslu s.s. hausunar-
vélum, flökunarvélum, roðflettivélum og söltunarvélum, stjórna vélum og tækjum sem 
skera fisk í staðlaðar stærðir, stjórna frystitækjum í fiskvinnslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
baadermaður, tækjamaður við frystitæki í fiskvinnslu, umsjónarmaður fiskvinnsluvéla, 
vélamaður í fiskvinnslu, vélamaður við roðflettivél, vélamaður við vélsöltun, vélflakari, 
vélflatningarmaður, vélamaður við hausunarvél, verkstjóri í frystihúsi (aðallega við fram-
leiðslustörf)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sérhæfður fiskvinnslumaður (7419)•	
handflakari (7419)•	



ÍSlenSK STARFAFloKKun » 8. Störf véla- og vélgæslufólks  163

828 Störf samsetningarfólks

8280 Störf við samsetningu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að setja saman hluti úr ýmsum efnum í endanlegar fram-
leiðsluvörur eftir nákvæmri forskrift, setja saman vélarhluti, farartæki, rafmagnstæki, raf-
eindatæki, ýmsa hluti úr málmi, gúmmíi og plasti t.d. leikföng, íþróttavörur og hjól, ýmsar 
vörur úr timbri eða viði, pappa, textíl eða leðri, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn ann-
arra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

! Athugasemd
Samsetningarvinnan getur falist í því að varan sem verið er að setja saman fari frá einum 
starfsmanni til annars eða sami starfsmaður setji allan hlutinn saman á færibandi.

Dæmi um starfsheiti:
samsetningarmaður við færiband, samsetningarmaður við gúmmíframleiðslu, sam-
setningarmaður við leðurframleiðslu, samsetningarmaður við leikfangagerð, sam-
setningarmaður við málmframleiðslu, samsetningarmaður við pappaframleiðslu, 
samsetningarmaður við plastframleiðslu, samsetningarmaður við rafeindatæki, samsetn-
ingarmaður við rafmagnstæki, samsetningarmaður við textílframleiðslu, samsetning-
armaður við vélar

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sérhæfður fiskvinnslumaður við færiband (7419)•	
vélamaður við súkkulaðigerð (8274)•	

829 Störf annars samsetningar- og vélafólks

8290 Störf vélafólks við pökkun, merkingu og samsetningu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að pakka inn mismunandi framleiðsluvörum þar á meðal 
ýmsum tegundum vökva til geymslu eða flutnings, stjórna vélum og tækjum sem merkja 
eða verðstimpla framleiðsluvörur, setja saman vörur samkvæmt nákvæmum fyrirmælum, 
aðrar en þær sem falla undir flokk 8280 Störf við samsetningu, sinna skyldum verkefnum. 
Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
leiktækjastjóri, ósérhæfð fiskvinnslukona við vélmerkingu, ósérhæfð fiskvinnslukona við 
vélpökkun, ósérhæfður fiskvinnslumaður við vélmerkingu, ósérhæfður fiskvinnslumaður 
við vélpökkun, ósérhæfð fiskvinnslukona við vörumerkingu, ósérhæfður fiskvinnslumaður 
við vörumerkingu, vegmerkingarmaður, vélamaður við brauðpökkun, vélamaður við 
kaffipökkun, vélamaður við kornpökkun, vélamaður við smurningu á smurstöð,vélamaður 
við sykurpökkun, vélamaður við vélmerkingu, vélamaður við vélpökkun,

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
lagermaður við burð og stöflun (9330)•	
verkamaður við flutninga (9330)•	
verkamaður við pökkun án véla (9322)•	

83 Störf bílstjóra og stjórnenda vélknúinna ökutækja

Bílstjórar og stjórnendur vélknúinna ökutækja aka og sjá um ökutæki, stjórna og gæta 
vinnuvéla og landbúnaðartækja og annars slíks búnaðar, vinna á þilfari um borð í far-
skipum og öðrum fljótandi farartækjum.
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832 Störf bílstjóra

Bílstjórar aka og sjá um vélknúin ökutæki til flutnings á aðföngum, vörum og farþegum. 
Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

8321 Stjórnendur vélhjóla

Störf í þessum flokki felast m.a. í að flytja efni, vörur og farþega á bifhjólum, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
stjórnandi bifhjóls, sendill á bifhjóli

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sendill (fótgangandi) (9151)•	
sendill á bíl (8322)•	
sendill á reiðhjóli (9330)•	

8322 Bílstjórar einka-, leigu- og sendibifreiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aka og stjórna leigubifreiðum, sendibifreiðum og 
smærri bifreiðum við flutninga og afhendingu á vörum eða pósti, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
einkabílstjóri, leigubílstjóri, pítsasendill, póstbílstjóri, ráðherrabílstjóri, sendibílstjóri, 
sendill á bíl

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
flutningabílstjóri (8324)•	
rútubílstjóri (8323)•	

8323 Bílstjórar langferða- og áætlunarbifreiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aka og stjórna rútum, strætisvögnum og öðrum 
farþegaflutningatækjum, flytja vörur og póst milli staða innanbæjar eða utan, sinna 
skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
langferðabílstjóri, rútubílstjóri, skólabílstjóri, strætisvagnabílstjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
leigubílstjóri (8322)•	
póstbílstjóri (8322)•	
þungaflutningabílstjóri (8324)•	
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8324 Bílstjórar vöru- og flutningabifreiða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aka þungaflutningabílum, vörubílum og öðrum slíkum 
bílum við flutning á vörum, vökva eða þungum efnum, lengri eða styttri vegalengdir, 
sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bílstjóri flutningabifreiðar með frystibúnað, bílstjóri flutningabifreiðar með hitabúnað, 
bílstjóri flutningabifreiðar með kælibúnaði, bílstjóri flutningabifreiðar með tengibúnað, 
bílstjóri gámaflutningbíls, dráttarbílstjóri, flutningabílstjóri, mjólkurbílstjóri, olíubílstjóri, 
sorphreinsunarbílstjóri, vörubílstjóri, þungaflutningabílstjóri

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bílstjóri sópbíls (8332)•	
gatnahreinsunarbílstjóri (8332)•	
stjórnandi malbikunarvélar (8332)•	

833 Störf landbúnaðar- og vinnuvélastjóra

Landbúnaðar- og vinnuvélastjórar aka, hirða um, stjórna og fylgjast með landbúnaðar-
vélum og öðrum tækjum og búnaði til að fást við efni og þunga hluti. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

8331 Stjórnendur landbúnaðar- og skógvinnsluvéla

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aka og stjórna traktorum, plógum, uppskeruvélum, 
baggabindivélum og öðrum slíkum vélum í landbúnaði eða skógrækt, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
dráttarvélarstjóri, stjórnandi baggabindivélar, stjórnandi garðsláttuvélar, stjórnandi land-
búnaðartækis, stjórnandi skógvinnsluvélar, stjórnandi uppskeruvélar, vélamaður við þör-
unganám

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
gröfustjóri (8332)•	
mjólkurbílstjóri (8324)•	

8332 Stjórnendur jarðvinnuvéla

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aka, stjórna og fylgjast með skurðgröfum eða þunga-
vinnuvélum við niðurrif húsa og bygginga, stjórna vélum og tækjum sem grafa fyrir 
holræsa-, frárennslis-, vatns-, olíu- eða gaslögnum, stjórna og fylgjast með jarðýtum eða 
öðrum tækjum sem ýta og færa til jarðveg, snjó eða sand, stjórna og fylgjast með vélum 
og tækjum sem fjarlægja sand, jarðveg og leir af götum og gangstéttum eða úr sjó eða 
vötnum, stjórna vélum eða tækjum sem slá og hamra stólpa úr járni, steinsteypu eða tré 
niður í jörðina, stjórna ýmsum gerðum valtara sem þjappa jarðveg og sand m.a. við lagn-
ingu vega og gangstétta, stjórna og fylgjast með vélum sem dreifa og slétta steinsteypu, 
tjöru eða biki við lagningu gatna, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
bílstjóri sópbíls, bílstjóri vatnsdælubíls, gatnahreinsunarbílstjóri, gröfustjóri, gröfustjóri í 
námu, jarðýtustjóri, skurðgröfustjóri, stjórnandi gröfu, stjórnandi jarðvinnutækis, stjórn-
andi malbikunarvélar, stjórnandi snjóruðningstækis, stjórnandi valtara, stjórnandi 
veghefils, veghefilsstjóri, vélamaður á malbikunarvél

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
vörubílstjóri (8324)•	
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8333 Stjórnendur krana og lyftitækja

Störf í þessum flokki felast m.a. í að stjórna og fylgjast með föstum eða hreyfanlegum 
krönum með áfastri bómu eða fokku, stjórna og fylgjast með lyftubúnaði á byggingastað 
eða í námum, stjórna og fylgjast með skíðalyftum og líkum tækjum, stjórna og fylgjast 
með vélum og tækjum sem draga ferjur eða pramma yfir skurði eða ár, stjórna og fylgjast 
með tæknibúnaði sem notaður er til að lyfta og loka brúm vegna vega- eða vatnaum-
ferðar, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
kranamaður, kranastjóri á byggingarkrana, kranastjóri á gámakrana, lyftumaður við 
skíðalyftu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
lyftuvörður (9151)•	

8334 Stjórnendur lyftara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aka, stjórna og fylgjast með lyfturum sem flytja, lyfta 
og hlaða vörupallettur á flugstöðvum, höfnum, vöruhúsum, verksmiðjum og öðrum 
stöðum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
lagermaður á lyftara, lyftarastjóri, pakkhúsmaður á lyftara, stjórnandi lyftara, vinnuvél-
stjóri á lyftara

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
verkamaður við burð og stöflun (9330)•	

834 Störf háseta og bátsmanna á farskipum og vitavarða

8340 Störf háseta og bátsmanna á farskipum og vitavarða

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna skyldustörfum á skipsdekki öðrum en 
fiskiskipum, standa varðstöður á hafi úti og í höfn, stýra skipi samkvæmt fyrirmælum skip-
stjóra eða stýrimanns, festa landfestar, annast viðhalda og í sumum tilfellum gera við tæki 
um borð, farmfestingar, björgunarbáta og slökkvibúnað um borð, hreinsa, mála og halda 
við skipi og búnaði á dekki, stjórna og halda við vitaljósum, sinna skyldum verkefnum. 
Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfinu.

Dæmi um starfsheiti:
bátsmaður á farskipi, háseti á farskipi, vitavörður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
aðstoðarmaður vitavarðar (9330)•	
bátsmaður á fiskiskipi stærri en 12 rúmlestir (6223)•	
háseti á fiskiskipi stærri en 12 rúmlestir (6223)•	
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9 ósérhæFð störF

Ósérhæft starfsfólk vinnur oft einföld og vanabundin störf sem krefjast yfirleitt ekki 
sérhæfingar né sérstakrar menntunar og krefjast oft notkunar handverkfæra og nokkurs 
líkamlegs erfiðis. Verkefni í þessum bálki felast m.a. í að selja vörur og þjónustu á götum 
og torgum, þvo, hreinsa og pressa, annast þrif og umhirðu fjölbýlishúsum, hótelum, skrif-
stofum og öðrum byggingum, þvo glugga og glerveggi í byggingum, afhenda vörur og 
flytja skilaboð, bera vörur og farangur, gæta dyra og eigna, fylla sjálfsala, lesa af og tæma 
stöðumæla, vinna ýmis einföld störf í byggingariðnaði, landbúnaði og iðnaði, við mann-
virkjagerð, fiskveiðar, námavinnu og veiðar, vinna einföld samsetningarstörf, pakka í 
höndum, hlaða og afferma vöruflutningatæki og vörugeymslur, stjórna fótknúnum eða 
handstýrðum ökutækjum við flutning fólks eða vara, stjórna ökutækjum og vélum sem 
dregin eru af dráttardýrum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfinu. Til starfa 
í þessum bálki eru oftast gerðar kröfur um kunnáttu samkvæmt fyrsta kunnáttustigi 
ÍSTARF95 2. útgáfa.

91 Störf verkafólk við sölu- og þjónustustörf

Verkafólk við sölu- og þjónustustörf gegnir aðallega störfum í tengslum við sölu á torgum 
úti eða við ræstingu, vöktun og umhirðu eigna, sendlastörf eða farangursburð.

911 Störf götusala

9111 Störf götusala

Störf í þessum flokki felast m.a. í að selja ýmsar vörur á götum úti, torgum eða öðrum 
stöðum opnum almenningi þar sem ekki er krafist sérstaks leyfis til sölu vörunnar, selja 
mat eða drykki gegn staðgreiðslu, selja dagblöð, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn 
annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
blaðasali, götusali

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
pylsusali (5230)•	
sætavísa (9152)•	
sölumaður á útimarkaði (5230)•	

912 Störf skóburstara og annarra við götuþjónustu

9120 Störf skóburstara og annarra við götuþjónustu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að bursta skó á almannafæri, þvo bílrúður við gatnamót, 
sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
bílrúðuþvottamaður, skóburstari

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bílaþvottamaður (9140)•	
blaðasali (9110)•	
gluggaþvottamaður (9140)•	
götusali (9110)•	
pylsusali (5230)•	
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913 Störf vinnufólks, ræstingarfólks og verkafólks í þvottahúsum

Vinnufólk, ræstingarfólk og verkafólk í þvottahúsum sinnir ýmsum störfum á einkaheim-
ilum, hótelum, skrifstofum, sjúkrahúsum og öðrum stofnunum, svo og í flugvélum, ferjum 
og öðrum almenningsfarartækjum við að halda húsbúnaði og öðru hreinu, eða það vinnur 
við handþvott og pressun. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

9131 Störf vinnu- og ræstingarfólks á heimilum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sópa eða ryksuga, að hirða um lín, þvo og bóna 
gólf, húsgögn og aðra hluti, búa um rúm, kaupa inn matvöru, aðstoða við hvers kyns 
eldhúsverk eða elda og reiða fram mat og hressingu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
heimilishjálp við ræstingu, heimilisþerna, matselja á einkaheimili, ræstingarkona á heimili, 
ræstir, vinnukona á einkaheimili

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
matráðskona (5122)•	
ráðskona (5121)•	
ræstingarkona í fyrirtæki (9132)•	
ræstir (9132)•	
starfsmaður við umönnun á einkaheimili (5133)•	
þvottakona við handþvott (9133)•	

9132 Störf ræstingarfólks í fyrirtækjum og stofnunum og aðstoðarfólks í mötuneytum

Störf í þessum flokki felast m.a. í að, þrífa, þvo og bóna gólf, húsgögn og annan fastan 
búnað í byggingum öðrum en einkaheimilum, áætlunarbílum og flugvélum, búa um rúm, 
þrífa baðherbergi. skipta um lín, sápur og annað slíkt, þrífa eldhús og hjálpa við almenn 
störf í eldhúsum s.s. uppþvott, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður á kaffistofu, aðstoðarmaður í eldhúsi, aðstoðarmaður í mötuneyti, her-
bergisþerna, kaffiselja, kaffiumsjónarmaður, liðléttingur, messadrengur, ræstingarkona 
í fyrirtæki, ræstingarmaður í fyrirtæki, ræstir, ræstitæknir, skúringakona, starfsmaður í 
býtibúri, starfsmaður við uppþvott

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
götusópari (9162)•	
matráðskona (5122)•	
þvottakona við handþvott (9133)•	
vaktmaður (9152)•	
vinnukona á einkaheimili (9131)•	
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9133 Störf við handþvott og pressun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að þvo og pressa þvott í höndum eða með notkun 
einfaldra tækja í þvottahúsum og hreinsunum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
pressari, starfsmaður í fatahreinsun við handþvott, starfsmaður í þvottahúsi við hand-
þvott, starfsmaður í fatahreinsun við straujun, þvottakona við handþvott

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
starfsmaður í fatahreinsun við strauvél (8264)•	
starfsmaður í fatahreinsun við þurrhreinsivél (8264)•	
starfsmaður í fatahreinsun við vélþvott (8264)•	
starfsmaður í þvottahúsi við vélþvott (8264)•	
vélamaður við fatapressu (8264)•	
vélamaður við þurrhreinsun (8264)•	
vinnukona á einkaheimili (9131)•	

914 Störf glugga- og bílaþvottafólks

9142 Störf við glugga- og bílaþvott

Störf í þessum flokki felast m.a. í að þrífa, þvo og bóna bíla, gáma og önnur farartæki, þvo 
og pússa glugga, gler og glerveggi, sinna skyldum verkefnum. Verkstjórn annarra starfs-
manna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
bílaþvottamaður, gámaþvottamaður, gluggaþvottamaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
byggingarþvottamaður (7143)•	
sandblásari (hús) (7143)•	
sótari (7143)•	

915 Störf sendla, burðarfólks og dyravarða

Sendlar, burðarfólk, dyraverðir og aðrir við skyld störf fara í sendiferðir með skilaboð 
eða vörur, bera farangur, gæta bifreiðastæða og vakta byggingar til að koma í veg fyrir 
óviðkomandi aðgang, þjófnað eða bruna, vísa til sætis, tæma sjálfsala eða lesa af raf-
magns- eða vatnsmælum. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

9151 Störf sendla og burðarfólks

Störf í þessum flokki felast m.a. í að fara fótgangandi í sendiferðir og afhenda skilaboð, 
bréf, pakka og aðrar vörur innan fyrirtækis eða milli fyrirtækja, bera út póst, bera farangur 
t.d. á flugvöllum, hótelum eða á golfvöllum, gæta og stjórna lyftum í fyrirtækjum eða 
stofnunum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
blaðberi, burðardrengur, burðarmaður á hóteli, burðarmaður við vöruútkeyrslu, kylfu-
sveinn, lyftuvörður, sendiboði, sendill (fótgangandi), sendisveinn, vikapiltur, vikastúlka

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
bréfberi (4142)•	
dyravörður (9152)•	
umsjónarmaður fasteigna (5164)•	
sendill á bifhjóli (8321)•	
sendill á bíl (8322)•	
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9152 Störf dyravarða og vaktmanna

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna dyravörslu í fyrirtækjum eða stofnunum, annast 
gæslu á bílastæðum eða almenningssalernum, gæta og vakta hús og aðrar eignir, vísa fólki 
til vegar eða til sætis, taka á móti aðgöngumiðum á leiksýningar og aðrar sýningar, sitja 
yfir í prófum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
alþingisvörður, dyravörður, gæslumaður á safni, gæslumaður í fyrirtæki, gæslumaður í 
ráðuneyti, gæslumaður í sýningarsal, gæslumaður íþróttavallar, gangavörður, gangbraut-
arvörður, næturvörður, prófgæslumaður, prófyfirsetumaður, salernisvörður, starfsmaður 
í fatahengi, stæðisvörður, sætavísa, umsjónarmaður í sundlaug, vaktmaður, vaktmaður á 
safni, vaktmaður í íþróttahúsi, öryggisvörður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
baðvörður (5169)•	
dómvörður (5169)•	
forstöðumaður í íþróttahúsi (5169)•	
gæslumaður á geðdeild (5169)•	
húsvörður (5164)•	
lífvörður (5169)•	
réttargæslumaður (5163)•	
starfsmaður í íþróttahúsi (5169)•	
svæðisvörður (5169)•	

9153 Störf mælaálesara og starfsfólks við sjálfsala

Störf í þessum flokki felast m.a. í að fylla á sjálfsala og tæma peninga úr þeim, lesa af 
veitumælum, fylgjast með stöðumælum og sekta ef þarf, tæma stöðumæla, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
mælaálesari, starfsmaður við áfyllingu sjálfsala, starfsmaður við tæmingu stöðumæla, 
stöðumælavörður, veðurathugunarmaður

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
húsvörður (9152)•	

916 Störf götu- og sorphreinsunarmanna

Sorphreinsunarmenn og aðrir við skyld störf sjá um að hirða sorp frá byggingum, görðum 
og götum eða halda götum og öðru umhverfi hreinu. Verkstjórn annarra starfsmanna 
getur falist í starfssviðinu.
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9161 Störf við sorphreinsun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hirða og fjarlægja sorp frá byggingum, görðum, götum 
og öðrum opinberum stöðum og koma því á urðunarstað, taka á móti sorpi og öðrum 
úrgangi og koma því fyrir í stærri gámum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
flokksstjóri við sorphirðu, sorphreinsunarmaður, starfsmaður í sorphreinsunarstöð, starfs-
maður við móttöku á rusli, verkamaður við sorphirðu, yfirflokksstjóri við sorphirðu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
götusópari (9162)•	
sorpflokkunarmaður (9321)•	
sorphreinsunarbílstjóri (8324)•	
verkamaður við sorpmóttöku (9321)•	
verkamaður við sorpbrennslu (8163)•	
verkamaður við sorpurðun (9321)•	
vélamaður við sorpbrennslu (8163)•	

9162 Störf sópara

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sópa og hreinsa stræti, torg og bílastæði, moka og 
hreinsa burt snjó, sópa gólf, ganga og sali í byggingum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
flokksstjóri við lóða- og götuhreinsun, götusópari, starfsmaður í unglingavinnu (aðal-
lega við lóða- og götuhreinsun), verkamaður við lóðahreinsun, yfirflokksstjóri við lóða- og 
götuhreinsun

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
sorphreinsunarmaður (9161)•	

92 Störf verkafólks í landbúnaði, fiskveiðum og skyldum greinum

Verkafólk í landbúnaði, fiskveiðum og skyldum greinum gegnir aðallega einföldum og 
einhæfum störfum við landbúnað, skógrækt, fiskveiðar og aðrar veiðar sem fela í sér 
notkun einfaldra handverkfæra og oft töluvert líkamlegt erfiði.

921 Störf verkafólks í landbúnaði, fiskveiðum og skyldum greinum

Verkafólk í landbúnaði, fiskveiðum og skyldum greinum vinnur einföld og einhæf verk sem 
fela í sér notkun einfaldra handverkfæra og oft töluvert líkamlegt erfiði. Verkstjórn annarra 
starfsmanna getur falist í starfssviðinu.
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9211 Störf verkafólks í garðyrkju og landbúnaði

Störf í þessum flokki felast m.a. í að grafa, moka, hlaða, afferma, stafla, raka og reka niður 
staura, dreifa áburði, vökva, reyta illgresi, tína ávexti, grænmeti, blóm og ýmsar jurtir, 
aðstoða við að planta og uppskera, fóðra dýr, hreinsa gripahús og bújörð, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
fjósamaður, flokksstjóri við garðyrkju, landbúnaðarverkamaður, sláttumaður, smali, 
umsjónarmaður skólagarða, starfsmaður í unglingavinnu (aðallega við garðyrkju), 
verkamaður í landbúnaði, verkamaður við akuryrkju, verkamaður við garðyrkju, 
verkamaður við handsláttuvél, verkamaður við umhirðu dýra, vinnumaður í landbúnaði, 
vinnumaður við kartöflutínslu, yfirflokksstjóri í garðyrkju

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
akuryrkjubóndi (6111)•	
garðyrkjubóndi (6113)•	
kvikfjárbóndi (6121)•	
stjórnandi á landbúnaðarvél (8331)•	
stjórnandi á uppskeruvél (8331)•	

9212 Störf verkafólks í skógrækt

Störf í þessum flokki felast m.a. í að grafa holur við gróðursetningu trjáa, aðstoða við gróð-
ursetningu trjáa, stafla trjábolum og viði, uppræta lággróður í skóglendi, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
skógarhöggsmaður, verkamaður við skógrækt

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
skógræktarbóndi (6140)•	
skógræktarmaður (6140)•	
stjórnandi skógvinnsluvélar (8331)•	

9213 Störf verkafólks við fiskeldi, hafbeit og veiðar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að hreinsa sjávarbotn og gegna öðrum einföldum 
störfum í sambandi við vatna- og sjávarbúskap, fóðra sjávardýr í fiskeldis- og hafbeit-
arstöðvum, safna sjávargróðri, skeljum og öðrum lindýrum, grafa holur, setja upp gildrur, 
vakta og gegna einföldum störfum í tengslum við dýra- og fuglaveiðar, sinna skyldum 
verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður veiðimanns, aðstoðarmaður við veiðar, verkamaður í fiskeldisstöð, 
verkamaður í hafbeitarstöð

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
fiskeldisbóndi (6151)•	
fuglaveiðimaður (6154)•	
refaskytta (6154)•	
sérhæfður starfsmaður í fiskeldisstöð (6151)•	
sérhæfður starfsmaður í hafbeitarstöð (6151)•	
skeldýrabóndi (6151)•	
vélamaður við þörunganám (8331)•	
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93 Störf verkafólks í iðnaði, fiskvinnslu og samgöngum

Verkafólk í námavinnslu, byggingariðnaði og samgöngum gegnir aðallega einföldum og 
einhæfum störfum sem fela í sér notkun einfaldra handverkfæra og oft töluvert líkamlegt 
erfiði.

931 Störf verkafólks í byggingariðnaði og námavinnslu

Verkafólk í námavinnslu og byggingariðnaði vinnur einföld og einhæf verk í tengslum við 
námavinnslu og byggingar sem fela í sér notkun einfaldra handverkfæra og oft töluvert 
líkamlegt erfiði. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

9311 Störf verkafólks í námum og grjótnámi

Störf í þessum flokki felast m.a. í að fjarlægja og ryðjónotuð vinnusvæði í námum, grafa 
kalk, leir, möl eða sand úr opnum gryfjum, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
verkamaður í grjótnámi, verkamaður í sandnámi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar,
námamaður (7111)•	
stjórnandi á gröfu (8332)•	
vélgæslumaður í sandnámi (8111)•	

9312 Störf verkafólks við mannvirkjagerð, aðra en húsbyggingar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að moka og fylla holur og skurði, dreifa möl, bera múr-
steina eða gegna svipuðum störfum við vegagerð, stíflugerð eða mannvirkjagerð aðra en 
húsbyggingar, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
brettamaður við malbikun, flokksstjóri við vegagerð, handlangari við brúargerð, hand-
langari við hellulagningu, vegavinnumaður, verkamaður við flugvallargerð, verkamaður 
við línulagnir, verkamaður við malbikun, verkamaður við mokstur, verkamaður við 
stíflugerð, verkamaður við vegagerð, verkamaður við veitulagnir

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
hellulagningamður (7122)•	
múrhleðslumaður (7121)•	

9313 Verkafólk við húsbyggingar

Störf í þessum flokki felast m.a. í að aðstoða við uppsetningu og niðurrif vinnupalla, 
aðstoða við byggingu eða niðurrif mannvirkja, bera og dreifa möl og sand, múrsteina eða 
gegna svipuðum störfum við húsbyggingar, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
handlangari við húsbyggingar, handlangari við múrbrot, ósérhæfður bygging-
arverkamaður, verkamaður í byggingarvinnu, verkamaður við línulagnir, verkamaður við 
húsasmíðar

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
húsasmiður (7123)•	
járnabindingamaður (7123)•	
járnamaður við húsbyggingar (7123)•	
steypueiningasmiður (7123)•	
vélamaður við steypuhrærivél (8212)•	
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932 Störf verkafólks í iðnaði og fiskvinnslu

Verkafólk í iðnaði og fiskvinnslu vinnur einföld og einhæf störf í iðnaði sem fela í sér 
notkun einfaldra handverkfæra og oft töluvert líkamlegt erfiði eða vinna við vöruflokkun 
og einföld samsetningarstörf sem ekki krefjast véla eða tækja.

9321 Störf verkafólks við handsamsetningu og -flokkun

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna tiltölulega einföldum en oft líkamlega erfiðum 
störfum í tengslum við iðnað öðrum en fiskiðnaði eða við störf þar sem vélar eru ekki not-
aðar s.s. við flokkun, pökkun, röðun eða ýmsa samsetningu í iðnaði, sinna skyldum verk-
efnum.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður við handröðun, ófaglærður verkamaður á verkstæði, ófaglærður 
verkamaður í verksmiðju, sorpflokkunarmaður, verkamaður á smurstöð, verkamaður 
í ryðvarnarskála, verkamaður við flokkun, verkamaður við flöskuflokkun (án véla), 
verkamaður við handsamsetningu, verkamaður við sorpflokkun (án véla), verkamaður við 
sorpmóttöku, verkamaður við sorpurðun (án véla), verkamaður við vöruflokkun (án véla)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
samsetningarmaður við rafeindatæki (8280)•	
samsetningarmaður við vélar (8280)•	
samsetningarmaður við færiband (8280)•	
verkamaður við vélpökkun (8290)•	
verkamaður við verðmerkingu í vélum (8290)•	
verkamaður við vélpökkun (8290)•	
verkamaður við vörumerkingu í vélum (8290)•	

9322 Störf verkafólks við handpökkun og aðra verksmiðjuvinnu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að sinna tiltölulega einföldum og oft líkamlega erfiðum 
störfum í tengslum við fiskiðnað og fiskvinnslu í landi eða sinna störfum við fiskvinnslu þar 
sem vélar eru ekki notaðar s.s. við flokkun, pökkun, röðun eða ýmsa samsetningu í fisk-
vinnslu, sinna skyldum verkefnum.

Dæmi um starfsheiti:
ósérhæfð fiskvinnslukona, ósérhæfður fiskvinnslumaður, ósérhæfður verkamaður við 
rækjuvinnslu, ósérhæfður verkamaður við saltfiskverkun, verkamaður við fiskpökkun (án 
véla), verkamaður við handpökkun, verkamaður við pökkun (án véla)

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
ósérhæfð fiskvinnslukona við vélpökkun (8290)•	
ósérhæfð fiskvinnslukona við vörumerkingu (8290)•	
ósérhæfður fiskvinnslumaður við vélpökkun (8290)•	
ósérhæfður fiskvinnslumaður við vörumerkingu (8290)•	
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933 Störf verkafólks við flutninga og vörugeymslu

9330 Störf verkafólks við flutninga og vörugeymslu

Störf í þessum flokki felast m.a. í að flytja fólk eða vörur, stjórna dráttardýrum í tengslum 
við flutning á fólki eða vörum, pakka vörum, ferma og afferma flutningatæki og vöru-
geymslur án hjálpartækja, ferma og afferma korn, sand og slíkt á færibönd, pípur o.þ.h., 
tengja slöngur milli skips, flugvéla og tanks við lestun og losun á fljótandi efni s.s. olíu, 
fiskimjöl og lýsi. Verkstjórn annarra starfsmanna getur falist í starfssviðinu.

Dæmi um starfsheiti:
aðstoðarmaður vitavarðar, bandamaður, ekill, flutningaverkamaður, hafnarverkamaður, 
hestvagnaekill, hlaðmaður, lagermaður við burð og stöflun, sendill á reiðhjóli, vatns-
afgreiðslumaður, verkamaður við flutninga, verkamaður við hafnarvinnu, verkamaður við 
pakkhúsvinnu

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
leigubílstjóri (8322)•	
pakkhúsmaður á lyftara (8334)•	
sendibílstjóri (8322)•	
stjórnandi lyftara (8334)•	
vitavörður (8340)•	
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0 hErmEnn

Hermenn starfa í herjum, þ.m.t. varaliði, annaðhvort sem sjálfboðaliðar eða herskyldir og 
er ekki heimilt að gegna borgaralegum störfum jafnhliða. Til bálksins teljast fastahermenn 
í landher, sjóher, flugher og öðrum herdeildum svo og þeir sem kvaddir eru til herþjálf-
unar eða annarrar þjónustu í tiltekinn tíma. Undanskildir eru starfsmenn hins opinbera 
sem starfa við varnarmál, lögreglumenn (aðrir en herlögreglumenn), tollverðir og starfs-
menn landhelgisgæslu og útlendingaeftirlits, starfsmenn sem hafa verið kallaðir úr borg-
aralegum lífi til þjálfunar eða endurþjálfunar í hernaði um stuttan tíma og aðrir þeir úr 
varaliði sem ekki eru virkir í herþjónustu. Ekki er vísað til kunnáttustiga við skilgreiningu 
þessa bálks.

01 Hermenn

Hermenn starfa í herjum þ.m.t. varaliði, annaðhvort sem sjálfboðaliðar eða herskyldir 
og er ekki heimilt að gegna borgaralegum störfum jafnframt því. Til bálksins teljast 
fastahermenn í landher, sjóher, flugher og öðrum herdeildum, svo og þeir sem kvaddir eru 
til herþjálfunar eða annarrar þjónustu í tiltekinn tíma. Undanskildir eru starfsmenn hins 
opinbera sem starfa við varnarmál, lögreglumenn (aðrir en herlögreglumenn), tollverðir 
og starfsmenn landhelgisgæslu og útlendingaeftirlits, starfsmenn sem hafa verið kallaðir 
borgaralegu lífi til þjálfunar eða endurþjálfunar í hernað um stuttan tíma og aðrir þeir úr 
varaliði sem ekki eru virkir í herþjónustu. Verkstjórn annarra getur falist í starfssviðinu.

011 Hermenn

0110 Hermenn

Dæmi um starfsheiti:
herflugmaður, herforingi, hermaður, liðsforingi

Skyld störf sem flokkuð eru annars staðar:
lögreglumaður (5162)•	
tollvörður (3441)•	
skipherra í landhelgisgæslunni (3141)•	
rannsóknarlögreglumaður (3450)•	
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1. Störf kjörinna fulltrúa, æðstu embættismanna  
og stjórnenda

1110 alþingismaður
1110 borgarfulltrúi
1110 borgarráðsmaður
1110 borgarstjórnarfulltrúi
1110 bæjarfulltrúi
1110 bæjarráðsmaður
1110 forseti Alþingis
1110 forseti borgarstjórnar
1110 forseti bæjarráðs
1110 forseti Íslands
1110 héraðsnefndarmaður
1110 hreppsnefndarmaður
1110 nefndarformaður í nefnd á vegum ríkisins
1110 nefndarformaður í nefnd á vegum sveitarfélags
1110 nefndarmaður í nefnd á vegum ríkisins
1110 nefndarmaður í nefnd á vegum sveitarfélags
1110 oddviti
1110 ráðherra
1110 sveitarstjórnarmaður
1120 aðalræðismaður
1120 aðstoðarlögreglustjóri (aðallega við stjórnun)
1120 aðstoðarmaður ráðherra
1120 aðstoðarmaður sveitarstjóra
1120 aðstoðarríkisskattstjóri
1120 borgarritari
1120 borgarstjóri
1120 bæjarritari
1120 bæjarstjóri
1120 erindreki með fullt umboðsvald
1120 fastafulltrúi hjá alþjóðastofnun
1120 forsetaritari
1120 hreppsstjóri
1120 konsúll
1120 lögreglustjóri (aðallega við stjórnun)
1120 ráðuneytisstjóri
1120 ríkisendurskoðandi
1120 ríkislögreglustjóri
1120 ríkissaksóknari
1120 ríkissáttasemjari
1120 ríkisskattstjóri
1120 ríkistollstjóri
1120 ræðismaður
1120 sendifulltrúi í utanríkisþjónustu
1120 sendiherra
1120 skattrannsóknarstjóri
1120 skattstjóri
1120 skólastjóri Lögregluskólans
1120 skrifstofustjóri Alþingis
1120 skrifstofustjóri ráðuneytis
1120 staðgengill ráðuneytisstjóra
1120 sveitarstjóri
1120 sveitastjóri
1120 sýslumaður
1120 tollstjórinn í Reykjavík
1120 umboðsmaður Alþingis
1120 umboðsmaður barna

1120 varalögreglustjórinn
1120 vararíkisendurskoðandi
1120 vararíkislögreglustjóri
1120 vararíkissakskóknari
1141 formaður stjórnmálaflokks
1141 framkvæmdastjóri stjórnmálaflokks
1141 kosningastjóri stjórnmálaflokks
1141 skrifstofustjóri stjórnmálaflokks
1142 formaður atvinnulífssamtaka
1142 forseti heildarsamtaka stéttarfélaga
1142 framkvæmdastjóri atvinnulífssamtaka
1142 framkvæmdastjóri heildarsamtaka stéttarfélaga
1142 framkvæmdastjóri stéttarfélags
1142 skrifstofustjóri atvinnulífssamtaka
1142 skrifstofustjóri heildarsamtaka stéttarfélaga
1142 skrifstofustjóri stéttarfélags
1143 formaður dýraverndunarfélags
1143 formaður náttúruverndarsamtaka
1143 formaður neytendasamtaka
1143 formaður umhverfisverndarsamtaka
1143 framkvæmdastjóri íþróttasamtaka
1143 framkvæmdastjóri líknarsamtaka
1143 skrifstofustjóri líknarsamtaka
1210 aðstoðarbankastjóri
1210 aðstoðarforstjóri
1210 aðstoðarframkvæmdastjóri
1210 aðstoðarlögreglustjóri
1210 aðstoðarrektor
1210 aðstoðarskólameistari
1210 bankastjóri
1210 borgarverkfræðingur
1210 brunamálastjóri
1210 búnaðarmálastjóri
1210 fangelsismálastjóri
1210 ferðamálastjóri
1210 flugmálastjóri
1210 flugvallarstjóri (fleiri en 10 starfsmenn)
1210 forstjóri
1210 forstjóri fangelsismálastofnunar
1210 forstjóri stofnunar á vegum ríkisins
1210 framkvæmdastjóri
1210 framkvæmdastjóri almannavarna ríkisins
1210 framkvæmdastjóri líkamsræktarstöðvar (fleiri en  

10 starfsmenn)
1210 framkvæmdastjóri samskiptafyrirtækis 
1210 framkvæmdastjóri stofnunar á vegum ríkisins
1210 gistihússtjóri (fleiri en 10 starfsmenn)
1210 hafnarstjóri
1210 hagstofustjóri
1210 háskólarektor
1210 háskólaritari
1210 hitaveitustjóri
1210 hótelstjóri
1210 konrektor
1210 landgræðslustjóri
1210 landlæknir
1210 landsbókavörður
1210 leikhússtjóri

starFshEiti Í númEraröð
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1210 orkumálastjóri
1210 rafveitustjóri
1210 rektor
1210 rektor framhaldsskóla
1210 rektor háskóla
1210 samlagsstjóri (10 eða fleiri starfsmenn)
1210 seðlabankastjóri
1210 sjónvarpsstjóri
1210 skipulagsstjóri ríkisins
1210 skógræktarstjóri
1210 skólameistari framhaldsskóla
1210 skólameistari háskóla
1210 skólastjóri framhaldsskóla
1210 sláturhússtjóri
1210 sparisjóðsstjóri
1210 stjórnarformaður fyrirtækis
1210 stjórnarmaður fyrirtækis
1210 útgerðarmaður
1210 útvarpsstjóri
1210 vallarstjóri flugvallar (fleiri en 10 starfsmenn)
1210 veðurstofustjóri
1210 vegamálastjóri
1210 veiðimálastjóri
1210 veitustjóri (fleiri en 10 starfsmenn)
1210 yfirdýralæknir
1210 yfirflugumferðarstjóri
1210 þjóðleikhússtjóri
1210 þjóðminjavörður
1221 aðstoðargarðyrkjustjóri
1221 bústjóri
1221 deildarstjóri í fiskeldisstöð
1221 deildarstjóri í fiskveiðum
1221 deildarstjóri í garðyrkju
1221 deildarstjóri í landbúnaði
1221 deildarstjóri í skógrækt
1221 garðyrkjustjóri
1221 staðarhaldari
1221 útgerðarstjóri
1221 yfirverkstjóri í garðyrkju (aðallega við stjórnun)
1222 deildarstjóri í iðnaði (fiskiðnaður meðtalinn)
1222 deildarstjóri í stóriðju
1222 deildarstóri í orkuveitu
1222 framkvæmdastjóri frystihús (10 starfsmenn eða fleiri)
1222 framleiðslustjóri í iðnaði (fiskiðnaður meðtalinn)
1222 frystihússtjóri
1222 gæðastjóri
1222 verksmiðjustjóri í iðnaði
1222 verkstjóri í frystihúsi (aðallega við stjórnun)
1222 verkstjóri í orkuveitu (aðallega við stjórnun)
1222 yfirverkstjóri í frystihúsi (aðallega við stjórnun
1222 yfirverkstjóri í orkuveitu
1222 yfirverkstjóri í stóriðju
1223 byggingarstjóri
1223 deildarstjóri í byggingariðnaði
1223 deildarstjóri í mannvirkjagerð
1223 deildarstjóri við gangnagerð
1223 yfirverkstjóri í byggingariðnaði (aðallega við stjórnun)
1224 aðstoðarverslunarstjóri (aðallega við stjórnun)
1224 afgreiðslustjóri í heildsölu
1224 afgreiðslustjóri í smásölu
1224 deildarstjóri í heildsölu
1224 deildarstjóri í smásölu
1224 deildarstjóri í söludeild
1224 kaupfélagsstjóri
1224 sölustjóri í heildsölu
1224 sölustjóri í smásölu
1224 verslunarstjóri (aðallega við stjórnun)
1225 deildarstjóri í hótelrekstri
1225 deildarstjóri í veitingahúsarekstri

1225 skemmtanastjóri (aðallega við stjórnun)
1225 veitingarstjóri (aðallega við stjórnun)
1225 yfirkokkur (10 eða fleiri starfsmenn)
1225 yfirmatsveinn
1225 yfirþjónn (10 eða fleiri starfsmenn)
1226 afgreiðslustjóri í flutningafyrirtæki
1226 deildarstjóri í fjarskiptafyrirtæki
1226 deildarstjóri í flutningafyrirtæki
1226 deildarstjóri í samgöngufyrirtæki
1226 deildarstjóri í samskiptafyrirtæki
1226 deildarstjóri í vörugeymslufyrirtæki
1226 pósthúsútibússtjóri
1226 póstmeistari
1226 póstrekstrarstjóri
1226 póstvarðstjóri
1226 símstöðvarstjóri
1226 stöðvarstjóri pósthúss
1227 bankaútibússtjóri
1227 deildarstjóri í banka
1227 deildarstjóri í endurskoðun
1227 deildarstjóri í gagnavinnslu
1227 deildarstjóri í hugbúnaðarfyrirtæki
1227 deildarstjóri í tryggingafyrirtæki
1227 deildarstjóri í þjónustufyrirtæki
1227 deildarstjóri við gæðaeftirlit
1227 útibússtjóri banka
1227 útibússtjóri sparisjóðs
1228 deildarstjóri í rekstri heimilisþjónustu
1228 deildarstjóri í ræstingarrekstri
1228 deildarstjóri í ræstingarþjónustu
1228 deildarstjóri við heimilishjálp
1228 deildarstjóri við persónulega umönnun
1228 deildarstjóri við rekstur heimilishjálpar
1229 aðalbókavörður (aðallega við stjórnun)
1229 aðstoðardagskrárstjóri
1229 aðstoðarleikskólastjóri (aðallega við stjórnun)
1229 aðstoðarskólastjóri grunnskóla
1229 dagskrárstjóri
1229 deildarmeinatæknir
1229 deildarstjóri á skattstofu
1229 deildarstjóri í almannatryggingum
1229 deildarstjóri í ferðaþjónustu
1229 deildarstjóri í félagsþjónustu
1229 deildarstjóri í framhaldsskóla
1229 deildarstjóri í háskóla
1229 deildarstjóri í heilbrigðisstofnun
1229 deildarstjóri í líkamsræktarstöð
1229 deildarstjóri í ráðuneyti
1229 endurmenntunarstjóri
1229 flugafgreiðslustjóri
1229 forseti háskóladeildar
1229 forstöðmaður
1229 forstöðulæknir
1229 forstöðumaður fangelsins
1229 forstöðumaður félagsmiðstöðvar (aðallega við stjórnun)
1229 forstöðumaður framleiðslu- og rekstrardeildar ót.a.s.
1229 fréttastjóri (aðallega við stjórnun)
1229 fræðslustjóri
1229 gatnamálastjóri
1229 héraðsstjóri hjá vegagerð
1229 hjúkrunarforstjóri
1229 hjúkrunarframkvæmdastjóri
1229 kvikmyndaframleiðandi
1229 leiklistarstjóri
1229 leikskólastjóri 
1229 listdansstjóri
1229 lækningaforstjóri
1229 menningarmálastjóri
1229 menningarstjóri
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1229 miðborgarstjóri
1229 safnstjóri í stofnun eða fyrirtæki
1229 skólastjóri grunnskóla
1229 skólastjóri sérskóla (aðallega við stjórnun)
1229 slökkviliðsstjóri
1229 umdæmisstjóri ót.a.s.
1229 umdæmisstjóri vegagerðar
1229 umsjónarfóstra
1229 útgáfustjóri (aðallega við stjórnun)
1229 varaslökkviliðsstjóri
1229 yfirfóstra (aðallega við stjórnun)
1229 yfirkennari (aðallega við stjórnun)
1229 yfirlandvörður
1231 aðalbókari (aðallega við stjórnun)
1231 aðalféhirðir (aðallega við stjórnun)
1231 aðalgjaldkeri (aðallega við stjórnun)
1231 borgarbókari
1231 borgargjaldkeri
1231 bæjargjaldkeri
1231 deildarstjóri í fjármáladeild
1231 fjármálastjóri
1231 gjaldheimtustjóri
1231 innheimtustjóri
1231 ríkisbókari
1231 ríkisféhirðir (aðallega við stjórnun)
1231 skrifstofustjóri
1231 skrifstofustjóri í fjármála- og stjórnunardeild
1231 yfirmaður í endurskoðunardeild
1232 deildarstjóri í starfsmannahaldi
1232 ráðningarstjóri
1232 skrifstofustjóri í starfsmannahaldi
1232 starfsmannastjóri
1233 afgreiðslustjóri (aðallega við stjórnun)
1233 deilarstjóri á sölu- og markaðssviði
1233 markaðsstjóri
1233 skrifstofustjóri á sölu- og markaðssviði
1233 sölustjóri (aðallega við stjórnun)
1233 sölustjóri (stoðdeild)
1234 auglýsingastjóri (aðallega við stjórnun)
1234 deildarstjóri í almannatengslum
1234 skrifstofustjóri í almannatengslum
1235 birgðastjóri (aðallega við stjórnun)
1235 deildarstjóri á birgðasviði
1235 deildarstjóri á dreifingasviði
1235 deildarstjóri á innheimtusviði
1235 deildarstjóri dreifingar- og innkaupadeildar
1235 dreifingarstjóri (aðallega við stjórnun)
1235 flutningastjóri (aðallega við stjórnun)
1235 innkaupastjóri (aðallega við stjórnun)
1235 lagerstjóri (aðallega við stjórnun)
1235 skrifstofustjóri á innkaupasviði
1235 skrifstofustjóri dreifingarsviðs
1236 deildarstjóri tölvudeildar
1236 deildarstjóri tölvusviðs
1237 deildarstjóri rannsóknar- og þróunardeildar
1237 deildarstjóri rannsóknardeildar
1237 deildarstjóri þróunardeildar
1237 tilraunastjóri (aðallega við stjórnun)
1237 þróunarstjóri (aðallega við stjórnun)
1239 bæjarverkstjóri
1239 deildarstjóri í stoðdeild ót.a.s.
1239 félagsmálastjóri
1239 forstöðumaður bílastæðasjóðs
1239 forstöðumaður dagvistar (umönnun aldraðra)
1239 forstöðumaður dagvistar (umönnun barna)
1239 forstöðumaður fasteignastofu
1239 forstöðumaður höfuðborgarstofu
1239 forstöðumaður íþróttahúss (aðallega við stjórnun)
1239 forstöðumaður sundlaugar (aðallega við stjórnun)

1239 forstöðumaður umhverfis- og tæknisviðs
1239 forstöðumaður vinnuskóla (aðallega við stjórnun)
1239 forstöðumaður æskulýðsstöðvar (aðallega við stjórnun)
1239 framkvæmdastjóri íþróttaráðs
1239 framkvæmdastjóri safns (10 starfsmenn eða fleiri)
1239 framkvæmdastjóri skipulagssjóðs
1239 hjúkrunarfræðslustjóri
1239 ræstingarstjóri (10 eða fleiri starfsmenn)
1239 skipaþjónustustjóri
1239 skrifstofustjóri stoðdeildar
1239 tollgæslustjóri
1239 umhverfisstjóri
1239 upplýsingastjóri
1239 verkstjóri áhaldahúss (aðallega við stjórnun)
1239 verkstjóri vélaverkstæðis (aðallega við stjórnun)
1239 yfirmaður fasteigna og/eða framkvæmda
1239 æfingastjóri
1239 öryggisstjóri ríkisins
1311 framkvæmdastjóri í fiskveiðum (færri en 10 starfsmenn)
1311 framkvæmdastjóri í landbúnaði (færri en 10 starfsmenn)
1311 framkvæmdastjóri í skógrækt (færri en 10 starfsmenn)
1311 framkvæmdastjóri í útgerð (færri en 10 starfsmenn)
1311 staðarhaldari í landabúnaði (færri en 10 starfsmenn)
1312 framkvæmdastjóri í frystihúsi (færri en 10 starfsmenn)
1312 framkvæmdastjóri í iðnaði (færri en 10 starfsmenn)
1312 frystihússtjóri (færri en 10 starfsmenn)
1312 prentsmiðjustjóri (færri en 10 starfsmenn)
1312 rafveitustjóri (færri en 10 starfsmenn)
1313 framkvæmdastjóri í byggingariðnaði (færri en  

10 starfsmenn)
1313 framkvæmdastjóri í litlu verktakafyrirtæki
1313 framkvæmdastjóri smáfyrirtækis í byggingariðnaði
1314 framkvæmdastjóri fiskmarkaðar (færri en 10 starfsmenn)
1314 framkvæmdastjóri í heildsölu (færri en 10 starfsmenn)
1314 framkvæmdastjóri í smásölu (færri en 10 starfsmenn)
1315 framkvæmdastjóri í veitingahúsarekstri (færri en  

10 starfsmenn)
1315 framkvæmdastjóri veitingastaðar (færri en 10 starfsmenn)
1315 gistihússtjóri (færri en 10 starfsmenn)
1315 hótelstjóri á litlu hóteli
1315 veitingahússtjóri (færri en 10 starfsmenn)
1316 flugvallarstjóri (færri en 10 starfsmenn)
1316 framkvæmdastjóri í fjarskiptarekstri (færri en  

10 starfsmenn)
1316 framkvæmdastjóri í flutningarekstri (færri en  

10 starfsmenn)
1316 framkvæmdastjóri við rekstur vörugeymslu (færri en  

10 starfsmenn)
1316 framkvæmdastjóri vörugeymslufyrirtækis (færri en  

10 starfsmenn)
1316 hafnarstjóri (færri en 10 starfsmenn)
1316 vallarstjóri flugvallar (færri en 10 starfsmenn)
1317 framkvæmdastjóri í tryggingarekstri (færri en  

10 starfsmenn)
1317 framkvæmdastjóri þjónustufyrirtækis (færri en  

10 starfsmenn)
1317 sparisjóðsstjóri (færri en 10 starfsmenn)
1318 framkvæmdastjóri heimilisþjónustu (færri en  

10 starfsmenn)
1318 framkvæmdastjóri í ræstingarrekstri (færri en  

10 starfsmenn)
1318 framkvæmdastjóri sorphreinsunarstöðvar (færri en  

10 starfsmenn)
1319 bókaútgefandi (færri en starfsmenn)
1319 forstöðumaður safns (færri en 10 starfsmenn)
1319 forstöðumaður stofnunar (færri en 10 starfsmenn)
1319 framkvæmdastjóri happdrættis (færri en 10 starfsmenn)
1319 framkvæmdastjóri í æskulýðs- og tómstundarekstri (færri 

en 10 starfsmenn)
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1319 framkvæmdastjóri íþróttafélags (færri en 10 starfsmenn)
1319 framkvæmdastjóri líkamsræktarstöðvar (færri en 10 

starfsmenn)
1319 framkvæmdastjóri safns (færri en 10 starfsmenn)
1319 framkvæmdastjóri við umhverfisvernd (færri en 10 

starfsmenn)
1319 leikskólastjóri  (færri en 10 starfsmenn)
1319 mjólkurbússtjóri (færri en 10 starfsmenn)
1319 mjólkursamlagsstjóri (færri en 10 starfsmenn)
1319 safnstjóri (færri en 10 starfsmenn)
1319 skólastjóri tónlistarskóla (aðallega við stjórnun) (færri en  

10 starfsmenn)
1319 útvarpsstjóri einkarekinngar útvarpsstöðvar (færri en  

10 starfsmenn)
1319 veitustjóri (færri en 10 starfsmenn)
1319 þjóðgarðsvörður (aðallega við stjórnun)

2. Sérfræðistörf
2111 eðlisfræðingur
2111 fræðimaður á sviði eðlisfræði
2111 fræðimaður á sviði stjörnufræði
2111 geimverkfræðingur
2111 hljóðeðlisfræðingur
2111 kjarneðlisfræðingur
2111 rannsóknarmaður á sviði eðlisfræði
2111 rannsóknarmaður á sviði stjörnufræði
2111 sérfræðingur á sviði geislavarna
2111 stjörnufræðingur
2112 loftslagsfræðingur
2112 rannsóknarmaður á sviði veðurfræði
2112 veðurfræðingur
2113 efnafræðingur
2113 efnafræðingur í lyfjafræði
2113 hafefnafræðingur
2113 jarðefnafræðingur
2113 lyfjafræðingur í efnaiðnaði
2113 rannsóknarmaður á sviði efnafræði
2113 rannsóknarmaður í raungreinum
2114 haffræðingur
2114 hagráðunautur
2114 jarðeðlisfræðingur
2114 jarðfræðingur
2114 jarðskjálftafræðingur
2114 jarðskjálftaverkfræðingur
2114 jarðverkfræðingur
2114 jöklafræðingur
2114 landfræðingur á sviði jarðeðlisfræði
2114 mannvirkjajarðfræðingur
2114 rannsóknarmaður á sviði jarðeðlisfræði
2114 rannsóknarmaður á sviði jarðfræði
2114 vatnafræðingur
2121 aðgerðafræðingur
2121 afleiðumiðlari
2121 rannsóknarmaður á sviði stærðfræði
2121 rannsóknarmaður á sviði tryggingafræði
2121 sérfræðingur í áhættustýringu
2121 stærðfræðingur
2121 tryggingafræðingur
2121 tryggingastærðfræðingur
2122 aðferðafræðingur
2122 hagskýrslugerðarmaður
2122 lýðfræðingur
2122 rannsóknarmaður á sviði tölfræði
2122 reiknifræðingur
2122 sérfræðingur á sviði tölfræði
2122 tölfræðingur
2130 tölvunarfræðingur
2131 hugbúnaðarsérfræðingur
2131 hugbúnaðarverkfræðingur

2131 hönnuður hugbúnaðar
2131 hönnuður tölvukerfa
2131 sérfræðingur í upplýsingafræði og -tækni
2131 tölvunarfræðingur í þróunarstarfi
2131 tölvuveirufræðingur
2131 tölvuverkfræðingur
2131 þrívíddarhönnuður
2132 forritari
2132 forritari gagnagrunna
2132 forritari samskiptakerfa
2132 kerfisforritari
2132 kerfishönnuður
2139 gagnagrunnsstjóri
2139 gagnasafnsfræðingur
2139 kerfisfræðingur með háskólapróf
2139 margmiðlunarsérfræðingur
2139 sérfræðingur á sviði tölvuöryggismála
2139 sérfræðingur á tölvusviði ót.a.s.
2139 sérfræðingur við tölvugreiningu
2139 sérfræðingur við tölvuráðgjöf
2139 tölvunarfræðingur ót.a.s.
2139 tölvurekstrarfræðingur
2141 arkitekt
2141 borgarskipulagsfræðingur
2141 byggingarfulltrúi
2141 garðaarkitekt
2141 húsameistari
2141 húsgagnaarkitekt
2141 húsgagnahönnuður með háskólapróf
2141 hönnuður með háskólapróf
2141 innanhúsarkitekt með háskólapróf
2141 landslagsarkitekt
2141 skipulagsarkitekt
2141 skipulagsfræðingur
2141 skipulagsfulltrúi
2141 skrúðgarðaarkitekt
2141 umferðarskipulagsfræðingur
2141 umferðarverkfræðingur
2141 umhverfisfræðingur
2141 umhverfisverkfræðingur
2142 borgarverkfræðingur
2142 byggingartæknifræðingur
2142 byggingarverkfræðingur
2142 bæjartæknifræðingur
2142 bæjarverkfræðingur
2142 rannsóknarmaður á sviði byggingarverkfræði
2142 ráðgjafaverkfræðingur í byggingarverkfræði
2143 rafmagnstæknifræðingur
2143 rafmagnsverkfræðingur
2143 raforkuverkfræðingur
2143 rannsóknarmaður á sviði rafmagnsverkfræði
2143 ráðgjafaverkfræðingur á sviði rafmagnsverkfræði
2144 fjarskiptatæknifræðingur
2144 fjarskiptaverkfræðingur
2144 rafeindatæknifræðingur
2144 rafeindaverkfræðingur
2144 rannsóknarmaður á sviði fjarskiptaverkfræði
2144 rannsóknarmaður á sviði rafeindaverkfræði
2144 rannsóknarmaur á sviði rafeinda- eða fjarskiptaverkfræði
2144 ráðgjafaverkfræðingur á sviði fjarskiptaverkfræði
2144 ráðgjafaverkfræðingur á sviði rafeindaverkfræði
2145 flugvélaverkfræðingur
2145 rannsóknarmaður á sviði vélaverkfræði
2145 ráðgjafaverkfræðingur á sviði vélaverkfræði
2145 skipatæknifræðingur
2145 skipaverkfræðingur
2145 vélaverkfræðingur
2145 véltæknifræðingur
2146 eðlisverkfræðingur



ATRIðISoRðASKRÁ  »  Starfsheiti í númeraröð  183

2146 efnatæknifræðingur
2146 efnaverkfræðingur
2146 eldsneytisverkfræðingur
2146 iðntæknifræðingur á matvælasviði
2146 matvælaefnafræðingur
2146 matvælaefnaverkfræðingur
2146 matvælafræðingur
2146 matvælaiðnfræðingur
2146 mjólkurtæknifræðingur
2146 mjólkurverkfræðingur
2146 rannsóknarmaður á sviði efnaverkfræði
2146 ráðgjafaverkfræðingur á sviði efnaverkfræði
2147 jarðvinnsluverkfræðingur
2147 málmfræðingur
2147 námatæknifræðingur
2147 námaverkfræðingur
2147 rannsóknarmaður á sviði námaverkfræði
2147 ráðgjafaverkfræðingur á sviði námaverkfræði
2148 flugkortagerðarmaður með háskólapróf
2148 kortagerðarmaður með háskólapróf
2148 landmælingaverkfræðingur
2148 myndmælingamaður með háskólapróf
2148 mælingatæknifræðingur
2148 mælingaverkfræðingur
2148 rannsóknarmaður á sviði kortagerðar og landmælinga
2148 ráðgjafaverkfræðingur á sviði kortagerðar og landmælinga
2148 sjókortagerðarmaður með háskólapróf
2148 sjómælingamaður með háskólapróf
2149 hagræðingartæknifræðingur
2149 hagræðingarverkfræðingur
2149 hagræðingur
2149 heilsu-, heilbrigðis- og hreinlætisverkfræðingur
2149 iðntæknifræðingur á sjálfvirknisviði
2149 iðntæknifræðingur á vöruþróunarsviði
2149 iðntæknifræðingur ót.a.s.
2149 iðnverkfræðingur
2149 orkutæknifræðingur
2149 rekstrarverkfræðingur
2149 sjávarútvegsfræðingur
2149 tæknifræðingur ót.a.s.
2149 útvegsfræðingur
2149 verkfræðingur ót.a.s.
2149 yfirverkfræðingur
2211 dýrafræðingur
2211 erfðafræðingur
2211 fiskeldisfræðingur 
2211 fiskifræðingur
2211 fiskilíffræðingur
2211 fisksjúkdómafræðingur
2211 fósturfræðingur
2211 frumulíffræðingur
2211 fuglafræðingur
2211 gerlafræðingur
2211 grasafræðingur
2211 gróðurvistfræðingur
2211 jurtaerfðafræðingur
2211 líffræðingur
2211 náttúrufræðingur
2211 ónæmisfræðingur
2211 sameindaerfðafræðingur
2211 sameindalíffræðingur
2211 sjávarlíffræðingur
2211 skordýrafræðingur
2211 sýklafræðingur
2211 taugalíffræðingur
2211 vatnalíffræðingur
2211 vatnavistfræðingur
2211 vefjafræðingur
2211 vistfræðingur

2211 örverufræðingur
2212 eiturefnafræðingur
2212 lífeðlisfræðingur
2212 lífefnafræðingur
2212 líffærafræðingur
2212 líftæknifræðingur
2212 lyfjafræðingur
2212 lyfjafræðingur við rannsóknir
2212 lyftæknifræðingur
2212 meinafræðingur
2212 sjávarlífefnafræðingur
2212 yfirmeinatæknir
2213 búfjárfræðingur
2213 fóðurfræðingur
2213 garðplöntufræðingur
2213 garðyrkjufræðingur
2213 jarðræktarfræðingur
2213 jarðvegsfræðingur
2213 kynbótafræðingur
2213 plöntufræðingur
2213 plöntumeinafræðingur
2213 plöntusjúkdómafræðingur
2213 skógfræðingur
2213 skógræktarfræðingur
2213 skógtæknifræðingur
2213 skrúðgarðyrkjufræðingur
2214 alifuglaráðunautur
2214 búnaðarhagfræðiráðunautur
2214 búnaðarráðunautur
2214 búnaðarráðunautur lífrænn búskapur og landnýting
2214 bútækniráðunautur
2214 bygginga- og bútækniráðunautur
2214 fiskeldisráðunautur
2214 garðyrkjuráðunautur
2214 héraðsfulltrúi
2214 héraðsráðunautur
2214 hlunninda- og jarðræktarráðunautur
2214 hrossaræktarráðunautur
2214 jarðræktarráðunautur
2214 landbúnaðarráðunautur
2214 landnýtingarráðunautur
2214 landsráðunautur
2214 loðdýraræktarráðunautur
2214 nautgriparæktarráðunautur
2214 sauðfjárræktarráðunautur
2214 skógræktarráðunautur
2214 svínaræktarráðunautur
2214 ylræktarráðunautur
2221 aðstoðarborgarlæknir
2221 aðstoðarlandlæknir
2221 aðstoðarlæknir
2221 augnlæknir
2221 barnalæknir
2221 beinasérfræðingur
2221 borgarlæknir
2221 bæklunarlæknir
2221 bæklunarskurðlæknir
2221 deildarlæknir
2221 geðlæknir
2221 gigtarlæknir
2221 háls-, nef- og eyrnalæknir
2221 heilsugæslulæknir
2221 heimilislæknir
2221 kvensjúkdómalæknir
2221 lungnalæknir
2221 lyflæknir
2221 lýtalæknir
2221 lýtaskurðlæknir
2221 læknakandídat
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2221 læknanemi
2221 læknir
2221 ónæmisfræðingur
2221 réttarlæknir
2221 röntgenlæknir
2221 sérfræðilæknir
2221 sérfræðingur í lækningum
2221 sérgreinalæknir
2221 skólalæknir
2221 skurðlæknir
2221 sóttvarnarlæknir
2221 svæfingarlæknir
2221 yfirlæknir
2221 þvagfæraskurðlæknir
2221 öldrunarlæknir
2222 barnatannlæknir
2222 sérfræðingur í tannréttingum
2222 skurðlæknir í munn- og kjálkaskurðlækningum
2222 tannlæknir
2223 dýralæknir
2223 eftirlitsdýralæknir
2223 faranddýralæknir
2223 héraðsdýralæknir
2223 sérgreinadýralæknir
2224 apótekari
2224 lyfjafræðingur í apóteki
2224 lyfjafræðingur við lyfjaeftirlit
2224 lyfsali
2224 sjúkrahúslyfjafræðingur
2225 geislafræðingur
2225 röntgentæknir
2226 iðjuþjálfi
2226 sjúkraþjálfari
2226 yfirsjúkraþjálfi
2229 heyrnarfræðingur
2229 lífeindafræðingur
2229 líffræðingur á heilbrigðissviði
2229 næringarfræðingur
2229 stoðtækjafræðingur
2229 talmeinafræðingur
2230 barnahjúkrunarfræðingur
2230 deildarhjúkrunarfræðingur
2230 geðhjúkrunarfræðingur
2230 heilsugæsluhjúkrunarfræðingur
2230 hjúkrunarfræðingur
2230 hjúkrunarfræðingur við heimahjúkrun
2230 hjúkrunarnemi
2230 hjúkrunarstjóri
2230 ljósmóðir
2230 ljósmóðurnemi
2230 röntgenhjúkrunarfræðingur
2230 skólahjúkrunarfræðingur
2230 skurðhjúkrunarfræðingur
2230 svæfingahjúkrunarfræðingur
2230 yfirhjúkrunarfræðingur
2230 yfirljósmóðir
2310 aðjúnkt
2310 dósent
2310 fræðimaður við kennslu á háskólastigi
2310 gestakennari á háskólastigi
2310 háskólakennari
2310 kennari á háskólastigi
2310 kennari í  tækniháskóla
2310 kennari í kennaradeild tónlistarskóla
2310 lektor
2310 prófdómari í háskóla
2310 prófessor
2310 rannsóknarmaður við kennslu á háskólastigi
2310 sendikennari á háskólastigi

2310 stundakennari á háskólastigi
2310 sviðsstjóri í háskóla
2320 einkakennari á framhaldsskólastigi
2320 fagdeildarstjóri
2320 fagmálastjóri
2320 fjölbrautarskólakennari
2320 framhaldsskólakennari
2320 gestakennari á framhaldsskólastigi
2320 húsmæðrakennari
2320 hússtjórnarkennari
2320 íþróttakennari í framhaldsskóla
2320 kennari á framhaldsskólastigi
2320 leiðbeinandi í framhaldsskóla
2320 menntaskólakennari
2320 prófdómari í framhaldsskóla
2320 sérgreinakennari í framhaldsskóla
2320 skólastjóri framhaldsskóla (aðallega við kennslu)
2320 stundakennari á framhaldsskólastig
2320 sviðsstjóri í framhaldsskóla
2320 yfirkennari (aðallega við kennslu)
2331 blindrakennari
2331 grunnskólakennari
2331 handavinnukennari í grunnskóla
2331 handmenntakennari
2331 handmenntakennari í grunnskóla
2331 heimilisfræðikennari
2331 íþróttakennari í grunnskóla
2331 kennari á grunnskólastigi
2331 leiðbeinandi í grunnskóla
2331 myndmenntakennari í grunnskóla
2331 skólastjóri grunnskóla (aðallega við kennslu)
2331 tónmenntakennari í grunnskóla
2332 aðstoðarleikskólastjóri
2332 deildarstjóri í leikskóla
2332 leikskólakennari
2332 leikskólasérkennari
2340 heyrnleysingjakennari
2341 sérkennari
2341 talkennari
2342 deildarþroskaþjálfi
2342 stuðningsfulltrúi (með háskólapróf )
2342 yfirþroskaþjálfari
2342 þroskaþjálfi
2351 áfangastjóri
2351 félagsfræðingur við námsrannsóknir
2351 kennari í fullorðinsfræðslu
2351 kennslufræðingur
2351 kennslufræðingur við námsrannsóknir
2351 kennsluráðgjafi
2351 kennsluráðgjafi kennara
2351 kennsluráðunautur
2351 kennslustjóri
2351 leikskólaráðgjafi
2351 menntaráðgjafi
2351 menntunarfræðingur
2351 námsefnisráðgjafi
2351 námsráðgjafi
2351 námsstjóri
2351 próffræðingur
2351 prófstjóri
2351 ráðgjafi um kennslu fyrir útlendinga
2351 sérfræðingur við námsrannsóknir
2351 sérkennslufulltrúi
2351 sérkennsluráðgjafi
2351 uppeldisfræðingur
2351 uppeldisfræðingur við námsrannsóknir
2352 eftirlitskennari
2352 fagmenntaráðgjafi
2352 fagráðgjafi
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2352 sérfræðingur í fræðslumálum
2359 forstöðumaður frístundaheimilis
2359 grunnskólakennari við kennslu í leikskóla
2359 íþróttafulltrúi ríkisins
2359 ráðgjafi í kennslu í ískensku fyrir útlendinga
2359 sérfræðingur við kennslu
2411 endurskoðandi
2411 innri endurskoðandi
2411 löggiltur endurskoðandi
2412 atvinnuráðgjafi
2412 jafnréttisráðgjafi
2412 sérfræðingurí starfsmannahaldi
2412 starfsmannaráðgjafi
2412 starfsráðgjafi
2412 starfsþróunarstjóri
2413 auglýsingaráðgjafi
2413 blaðafulltrúi
2413 fræðslufulltrúi
2413 markaðsfræðingur
2413 markaðsráðgjafi
2413 samskiptafræðingur
2413 sérfræðingur í almannatengslum
2413 upplýsingafulltrúi með háskólapróf
2413 viðskiptafræðingur í almannatengslum
2413 viðskiptafræðingur í upplýsingamiðlun
2413 vinnumarkaðsfræðingur
2419 alþjóðamarkaðsfræðingur
2419 alþjóðaviðskiptafræðingur
2419 efnahagsráðgjafi ríkisstjórnar
2419 efnahagssérfræðingur
2419 einkaleyfismiðlari
2419 fjármálasérfræðingur
2419 iðntæknifræðingur á markaðssviði
2419 löggiltur verðbréfamiðlari
2419 rekstrarhagfræðingur olf.a.
2419 rekstrarráðgjafi
2419 rekstrartæknifræðingur
2419 sérfræðingur við eignastýringu
2419 stjórnunarráðgjafi
2419 viðskiptafræðingur á fjármálasviði
2419 viðskiptafræðingur ót.a.s.
2419 viðskiptafræðingur við fjármálaráðgjöf
2419 vörustjórnunarfræðingur
2421 borgarlögmaður
2421 bæjarlögmaður
2421 héraðsdómslögmaður
2421 hæstaréttarlögmaður
2421 lögfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis
2421 lögfræðingur hjá umboðsmanni barna
2421 löglærður fulltrúi í opinberri stjórnsýslu
2421 lögmaður
2421 málafærslumaður
2421 ríkislögmaður
2421 saksóknari
2421 sýslufulltrúi
2422 dómarafulltrúi
2422 dómari
2422 dómari í kjaradómi
2422 dómsstjóri
2422 forseti Hæstaréttar
2422 gerðardómari
2422 héraðsdómari
2422 hæstaréttardómari
2422 kjaradómari
2422 meðdómari
2429 dánardómsstjóri
2429 hæstaréttarritari
2429 lögfræðingur fyrirtækis
2429 lögfræðingur hagsmunasamtaka

2429 lögfræðingur ót.a.s.
2429 lögfræðingur við fasteignasölu
2429 lögfræðingur við samningagerð og ráðgjöf
2429 löglærður fulltrúi
2429 lögspekingur
2429 lögtaksfulltrúi
2429 regluvörður
2429 viðskiptalögfræðingur
2429 þjóðréttarfræðingur
2431 fornminjavörður
2431 forstöðumaður listasafns
2431 forstöðumaður minjasafns
2431 handritavörður
2431 héraðsskjalavörður
2431 listfræðingur
2431 minjafræðingur
2431 minjavörður
2431 safnfræðingur
2431 safnvörður
2431 safnvörður í listasafni
2431 safnvörður í minjasafni
2431 skjalavörður
2431 þjóðminjafræðingur
2431 þjóðskjalavörður
2432 borgarbókavörður
2432 bókasafns- og upplýsingafræðingur
2432 bókasafnsfræðingur
2432 deildarbókavörður
2432 forstöðumaður bókasafns
2432 háskólabókavörður
2432 upplýsingafræðingur
2441 borgarhagfræðingur
2441 hagfræðingur
2441 hagverkfræðingur
2441 svæðahagfræðingur
2441 þjóðhagfræðingur
2441 þróunarhagfræðingur
2442 afbrotafræðingur
2442 borgarlandafærðingur
2442 ferðamálafræðingur
2442 félagsfræðingur
2442 fjölmiðlafræðingur
2442 fornleifafræðingur
2442 kynjafræðingur
2442 landfræðingur
2442 mannfræðingur
2442 uppeldisfræðingur við atferlisrannsóknir
2442 þjóðfélagsfræðingur
2442 þjóðfræðingur
2442 þjóðháttafræðingur
2443 alþjóðastjórnmálafræðingur
2443 heimspekingur
2443 hugmyndafræðingur
2443 rökfræðingur
2443 sagnfræðingur
2443 stjórnmálafræðingur
2443 stjórnsýslufræðingur
2443 söguritari
2443 varnarmálafulltrúi
2443 ættfræðingur
2444 bókmenntafræðingur
2444 bókmenntaþýðandi
2444 dómtúlkur
2444 handritarfræðingur
2444 hljóðfræðingur
2444 íðorðafræðingur
2444 íslenskufræðingur
2444 lestrarsérfræðingur
2444 málfarsráðunautur
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2444 málfræðingur
2444 málvísindamaður
2444 orðabókarhöfundur
2444 orðabókarritstjóri
2444 orðabókarsmiður
2444 ráðstefnutúlkur
2444 skjalaþýðandi
2444 táknmálsfræðingur
2444 táknmálstúlkur
2444 textafræðingur
2444 textaráðgjafi
2444 textaþýðandi
2444 tungumálafræðingur
2444 túlkur
2444 þýðandi
2445 sálfræðingur
2445 sálgreinir
2445 skólasálfræðingur
2445 vinnusálfræðingur
2446 félagsráðgjafi
2451 blaðamaður
2451 bókmenntagagnrýnandi
2451 bókmenntaráðunautur
2451 dagskrárframleiðandi
2451 dagskrárgerðarmaður
2451 fréttamaður
2451 fréttaritari
2451 fréttastjóri
2451 gagnrýnandi
2451 handritalesari
2451 íþróttafréttamaður
2451 leikskáld
2451 listgagnrýnandi
2451 ljóðskáld
2451 myndasöguhöfundur
2451 prófarkalesari
2451 rithöfundur (bókmenntarit)
2451 rithöfundur (fræðirit)
2451 ritstjóri
2451 skáld
2451 skáldkona
2451 textagerðarmaður
2451 textahöfundur
2451 útvarpsmaður
2451 veðurfréttamaður
2451 þáttastjórnandi
2452 auglýsingateiknari með a.m.k. 3 ára háskólanám
2452 búningahönnuður með a.m.k. 3 ára háskólanám
2452 fjöllistamaður
2452 formlistamaður (í leikhúsi)
2452 forvörður
2452 glerlistakona
2452 glerlistamaður
2452 grafíklistamaður
2452 grafískur hönnuður með a.m.k. 3 ára háskólanám
2452 leikmyndahöfundur
2452 leirlistakona
2452 leirlistamaður
2452 listamaður
2452 listfræðingur
2452 listmálari
2452 málverkaviðgerðarmaður
2452 módelsmiður (höggmyndir)
2452 myndhöggvari
2452 myndlistakona
2452 myndlistarmaður
2452 skopmyndateiknari
2452 teiknari
2452 textílhönnuður

2452 textíllistakona
2452 textíllistamaður
2452 veflistakona
2452 veflistamaður
2453 einleikari
2453 einsöngvari
2453 fiðluleikari
2453 flautuleikari
2453 hljóðfæraleikari
2453 hljómsveitarstjóri
2453 klarinettuleikari
2453 konsertmeistari
2453 kontrabassaleikari
2453 kórstjóri
2453 organisti
2453 organleikari
2453 orgelleikari
2453 óbóleikari
2453 óperustjóri
2453 óperusöngkona
2453 óperusöngvari
2453 píanóleikari
2453 sellóleikari
2453 semballeikari
2453 slagverksleikari
2453 söngkona
2453 söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar
2453 söngstjóri
2453 söngvari
2453 söngþjálfi
2453 tónfræðingur
2453 tónlistarfræðingur
2453 tónlistarfulltrúi
2453 tónlistarmaður
2453 tónlistarráðgjafi
2453 tónlistarráðunautur
2453 tónlistarstjóri
2453 tónmeistari
2453 tónskáld
2453 trompetleikari
2453 túbuleikari
2453 þverflautuleikari
2454 atvinudansari
2454 ballettdansari
2454 danshöfundur
2454 listdansari
2454 listdanshöfundur
2455 auglýsingaleikstjóri
2455 brúðuleikari
2455 brúðuleikhússtjóri
2455 hvíslari í leikhúsi
2455 kvikmyndagerðarmaður
2455 kvikmyndaleikari
2455 kvikmyndaleikstjóri
2455 leikari
2455 leikhúsfræðingur
2455 leikkona
2455 leiklistarfræðingur
2455 leikstjóri
2455 leiksviðsstjóri
2455 leikþulur
2455 skemmtikraftur
2455 sviðslistamaður
2455 sviðsstjóri (í sjónvarpi)
2455 sýningarstjóri (í leikhúsi)
2455 uppistandari
2455 upplesari
2459 kvikmyndafræðingur
2459 sviðslistamaður ót.a.s.
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2460 abbadís
2460 allsherjargoði
2460 ábóti
2460 biskup Íslands
2460 biskupsritari
2460 djákni
2460 dómprófastur
2460 fangaprestur
2460 farprestur
2460 forstöðumaður safnaðar
2460 guðfræðingur
2460 indverskur bænaprestur
2460 íslamskur bænaprestur
2460 munkur
2460 nunna
2460 prestur
2460 prófastur
2460 rabbíni
2460 safnaðarprestur
2460 sjúkrahúsprestur
2460 sóknarprestur
2460 vígslubiskup
2460 zenprestur
2470 sérfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis
2470 sérfræðingur hjá umboðsmanni barna

3. Tæknar og sérmenntað starfsfólk
3111 aðstoðarmaður á rannsóknarstofu á sviði eðlisfræði
3111 aðstoðarmaður á rannsóknarstofu á sviði stjörnufræði 
3111 aðstoðarmaður eðlisfræðings
3111 aðstoðarmaður efnafræðings
3111 aðstoðarmaður stjörnufræðings
3111 aðstoðarmaður veðurfræðings
3111 efnatæknir
3111 lífsýnafulltrúi á sviði efnafræði
3111 vatnamælingamaður
3111 veðurathugunarmaður
3112 byggingarfræðingur
3112 byggingariðnfræðingur
3112 byggingartæknir
3112 kortagerðamaður án háskólaprófs
3112 landmælingamaður
3112 landmælingamaður við mælingar og skoðanir
3112 mælingamaður í byggingariðnaði
3112 mælingamaður við landmælingar
3112 uppmælingamaður í byggingariðnaði
3113 hönnuður rafkerfa
3113 rafbylgjumælingamaður
3113 raffræðingur
3113 rafiðnfræðingur
3113 raflagnahönnuður
3113 rafmagnsiðnfræðingur
3113 rafmagnstæknir
3113 raftæknifræðingur
3113 raftæknir
3114 fjarskiptafræðingur
3114 fjarskiptatæknir
3114 rafeindatæknir
3114 símtæknir
3115 flugvélatæknir
3115 ráðunautur um vélar og vélbúnað
3115 vélaiðnfræðingur
3115 vélfræðingur
3115 vélfræðingur í iðnaði
3115 vélstjóri í frystihúsi
3115 vélstjóri í iðnaði
3115 vélstjóri í orkuveri
3115 vélstjóri við orkuvinnslu
3115 véltæknir

3116 aðstoðarmaður efnaverkfræðings
3116 efnaverktæknir
3116 iðnfræðngur í efnaverksmiðju
3117 iðnfræðingur við jarðvinnslu
3117 iðnfræðingur við málmblöndun
3117 málmtæknir
3117 málmvinnslutæknir
3117 námatæknir
3118 kortateiknari
3118 staðfræðingur
3118 tækniteiknari
3119 aðstoðarmaður málmfræðings
3119 aðstoðarmaður námaverkfræðings
3119 aðstoðarmaður sérfræðings á rannsóknarstofu
3119 aðstoðarmaður sérfræðings innan eðlis-, efna- og  

verkfræði ót.a.s.
3119 framleiðslutæknir
3119 hagræðingartæknir
3119 iðnrekstrarfræðingur
3119 mjólkuriðnfræðingur
3119 mjólkurtæknir
3119 mælingamaður í skipaiðnaði
3119 rekstrarfræðingur
3119 rekstrariðnfræðingur
3119 starfsmaður við vöruþróun
3119 útgerðartæknir
3119 útvegstæknir
3119 öryggisráðgjafi
3120 kerfisfræðingur
3120 kerfisfræðingur í notendaþjónustu
3120 kerfisstjóri
3120 netsérfræðingur
3120 netstjóri
3120 tæknilegur ráðgjafi við tölvukerfi
3120 tæknimaður við tölvur
3120 tölvari
3120 tölvutæknir
3120 tölvuumsjónarmaður
3120 yfirkerfisfræðingur
3131 blaðaljósmyndari
3131 dagskrárklippari
3131 dagskrárritstjóri
3131 filmuklippari
3131 fréttaljósmyndari
3131 hljóðmaður
3131 hljóðmeistari
3131 hljóðtæknimaður
3131 hljóðtæknir
3131 hljóðupptökumaður
3131 kvikmyndatökumaður
3131 ljósamyndafræðingur
3131 ljósmyndameistari
3131 ljósmyndari
3131 magnaravörður
3131 myndatökumaður
3131 myndbandsstjóri
3131 myndbandsupptökumaður
3131 myndmeistari
3131 myndupptökutæknir
3131 rótari
3131 tæknimaður í stúdíói
3131 upptökustjóri
3132 dagskrártæknimaður
3132 dagskrártæknimeistari
3132 flugfjarskiptamaður
3132 flugradíómaður
3132 kvikmyndasýningarmaður
3132 loftsiglingafræðingur
3132 loftskeytamaður
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3132 myndasmiður
3132 myndflutningatæknimaður
3132 skoðunarmaður við útvarpseftirlit
3132 sýningastjóri í kvikmyndahúsi
3132 tæknimaður í fjarskiptum
3132 tæknimaður við myndflutninga
3132 tæknimaður við sjónvarp
3132 tæknimaður við útsendingu
3132 tæknimaður við útvarp
3132 tæknistjóri
3132 útsendingarstjóri
3132 útsendingatæknimaður
3133 heyrnarmælingamaður
3133 hjartalínuritari
3133 hjartatækningatæknir (perfusionist)
3133 lækningatækjatæknir
3133 sjónsviðsmælingamaður
3133 sjóntækjatæknir
3133 sneiðmyndatæknir
3133 tækniljósmyndari
3133 tæknimaður við lækningatæki
3139 fjölmiðlatæknir
3139 ljósamaður
3139 ljósameistari
3139 ljósameistari í leikhúsi
3139 sviðsstjóri í leikhúsi
3139 tæknistjóri í leikhúsi
3141 skipavélfræðingur
3141 skipherra í landhelgisgæslunni
3141 1. vélstjóri
3141 vélstjóri með 4. stigs vélstjórapróf
3141 yfirvélstjóri
3142 hafnsögumaður
3142 lóðs
3142 siglingafræðingur á sjó
3142 skipherra
3142 skipstjóri á dráttarbáti
3142 skipstjóri á farskipi
3142 skipstjóri á farþegaskipi
3142 skipstjóri á ferju
3142 skipstjóri á hafnsögubáti
3142 skipstjóri á sanddæluskipi
3142 skipstjóri á vöruflutningaskipi
3142 stýrimaður á farskipi
3142 stýrimaður á farþegaskipi
3142 stýrimaður á varðskipi
3142 stýrimaður á vöruflutningaskipi
3143 flugleiðsögumaður
3143 flugmaður
3143 flugstjóri
3143 flugvélstjóri
3143 siglingafræðingur í loftfari
3143 þyrluflugmaður
3144 flugumferðarstjóranemi
3144 flugumferðarstjóri
3144 flugumsjónarmaður
3145 eftirlitsmaður með flugöryggistækjum
3145 flugöryggistækjaeftirlitsmaður
3145 radíóeftirlitsmaður
3151 brunaeftirlitsmaður
3151 byggingareftirlitsmaður
3151 eldvarnareftirlitsmaður
3151 eldvarnarfulltrúi
3152 bifreiðaeftirlitsmaður
3152 eftirlitsmaður
3152 eftirlitsmaður með gæðamálum
3152 eftirlitsmaður með stöðlum
3152 fasteignamatsmaður
3152 ferskfiskeftirlitsmaður

3152 ferskfiskmatsmaður
3152 fiskmatsmaður við gæðaeftirlit
3152 fiskmatsmaður við gæðaeftirlit
3152 gæðaeftirlitsmaður
3152 gæðaeftirlitsmaður við fiskverkun
3152 gæðaeftirlitsmaður við fiskverkun
3152 gæðaeftirlitsmaður við framleiðslulínu
3152 gæðamatsmaður
3152 gæðastjóri í fiskvinnslu
3152 kjötmatsmaður
3152 ljósaskoðunarmaður
3152 matsmaður
3152 matvælaeftirlitsmaður
3152 mjólkureftirlitsmaður
3152 rafmagnseftirlitsmaður
3152 síldarmatsmaður
3152 skinnamatsmaður
3152 skoðunarmaður bifreiða
3152 tjónaeftirlitsmaður
3152 ullarmatsmaður
3152 vegaeftirlitsmaður
3152 vinnueftirlitsmaður
3152 yfireftirlitsmaður
3152 yfirfiskmatsmaður
3152 öryggiseftirlitsmaður
3211 aðstoðarmaður á rannsóknarstofu í líffræði
3211 aðstoðarmaður lífefnafræðings
3211 aðstoðarmaður meinafræðings
3211 fiskeldisfræðingur með diplómapróf
3211 frumugreinir
3211 gerlatæknir
3211 hamskeri
3211 lífsýnafulltrúi á svið líffræði
3211 líftæknir
3211 meinatæknir
3211 rannsóknarmaður í líffræði
3211 tæknir á rannsóknarstofu í fiskiðnaði
3211 tæknir á rannsóknarstofu í matvælaframleiðslu
3211 uppstoppari
3212 aðstoðarmaður jarðeðlisfræðings
3212 aðstoðarmaður jarðfræðings
3212 búfræðingur
3212 bústjórnartæknir
3212 bútæknir
3212 jarðræktartæknir
3212 jarðvegstæknir
3212 skógræktartæknir
3222 heilbrigðisfulltrúi
3222 hreinlætiseftirlitsmaður
3222 hreinlætistæknir
3222 hundaeftirlitsmaður
3222 meindýraeyðir
3222 sýkingavarnastjóri
3222 umhverfisfulltrúi
3223 matarfræðingur
3223 næringarráðgjafi
3223 næringartæknir
3224 gleraugnafræðingur
3224 ljósafræðingur
3224 ljósahönnuður
3224 lýsingahönnuður
3224 optiker
3224 sjónfræðingur
3224 sjóntækjafræðingur
3224 sjóntæknir
3225 tannfræðingur
3225 tanntæknir
3226 fótaaðgerðafræðingur
3226 hnykkir
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3226 kírópraktor
3226 leiðbeinandi í sjúkraleikfimi
3226 nuddfræðingur
3226 sjúkraleikfimikennari
3226 sjúkranuddari
3227 dýraráðgjafi
3227 frjótæknir
3227 starfsmaður við umönnun og aðhlynningu dýra
3227 sæðingarmaður
3228 lyfjatæknir
3229 augnþjálfi
3229 blindraþjálfi
3229 heilsuráðgjafi
3229 heyrnartæknir
3229 hómópati
3229 smáskammtalæknir
3229 talþjálfi
3231 aðstoðarmaður við svæfingar
3231 sjúkraliði við almenna hjúkrun
3231 sjúkraliði við heimahjúkrun
3232 sjúkraliði við fæðingarhjúkrun
3232 yfirsetukona
3241 grasalæknir
3241 nálastungulæknir
3241 náttúrulæknir
3241 svæðanuddari
3242 heilari
3242 huglæknir
3242 lækningamiðill
3242 miðill
3242 reikimeistari
3310 aðstoðarmaður kennara
3310 uppeldisfulltrúi við grunnskóla
3320 aðstoðarleikskólakennari
3320 aðstoðarmaður leikskólakennara
3320 leikskólaþjálfi
3320 uppeldisfulltrúi í leikskóla
3330 handmenntaþjálfi
3330 meðferðarfulltrúi við þroskahjálp
3330 samfélagsþjálfi
3330 stuðningsfulltrúi (án háskólaprófs)
3330 uppeldisfulltrúi á sambýli
3340 ballettkennari
3340 danskennari
3340 flugkennari
3340 frístundaráðgjafi
3340 föndurkennari
3340 golfkennari
3340 handavinnuleiðbeinandi
3340 heimilisiðnaðarkennari
3340 hljóðfærakennari
3340 hundaþjálfari
3340 íþróttakennari utan skólakerfis
3340 júdóþjálfari
3340 kennari utan skólakerfis
3340 listdanskennari
3340 prófdómari í ökuskóla
3340 raddþjálfi
3340 reiðkennari
3340 skautaþjálfari
3340 skíðakennari
3340 skólastjóri tónlistarskóla (aðallega við kennslu)
3340 skylmingaþjálfari
3340 starfsleiðbeinandi
3340 starfsþjálfi
3340 tónlistarkennari í einkaskóla
3340 tónlistarkennari við einkakennslu
3340 tónlistarkennari við tónlistarskóla
3340 tölvukennari utan skólakerfis

3340 vinnuvélakennari
3340 ökukennari
3411 fjármálaráðgjafi
3411 fjármálaráðgjafi við sölu verðbréfa
3411 gjaldeyrismiðlari
3411 sérfræðingur á verðbréfasviði
3411 sérfræðingur við sölu verðbréfa
3411 sjóðsstjóri
3411 verðbréfamiðlari
3411 verðbréfasali
3411 viðskiptafræðingur á verðbréfasviði
3411 víxlari
3412 áhættugreinandi (tryggingar)
3412 fjármálaráðgjafi (tryggingar)
3412 tryggingaráðgjafi
3412 tryggingasali
3412 tæknilegur ráðgjafi (tryggingar)
3412 vátryggingamiðlari
3412 vátryggingaráðgjafi
3412 vátryggingasölumaður
3412 öryggisráðgjafi (tryggingar)
3413 fasteignamiðlari
3413 fasteignasali
3413 leigumiðlari
3413 leigusali
3413 löggiltur fasteignasali
3414 ferðafræðingur
3414 ferðamálafulltrúi
3414 ferðamálaráðgjafi
3414 ferðaráðgjafi
3414 ráðgjafi á ferðaskrifstofu
3415 notendaráðgjafi fyrir tæknibúnað
3415 sölumaður í fiskheildsölu
3415 sölumaður lækningatækja
3415 sölumaður sérhæfðrar vöru og þjónustu
3415 sölumaður tæknibúnaðar
3415 söluráðgjafi
3415 tölvuráðgjafi
3415 umboðssali
3416 birgðastjóri
3416 innkaupafulltrúi
3416 innkaupastjóri (ekki við stjórnun)
3416 starfsmaður við hráefnisinnkaup
3416 umboðskaupandi
3417 skoðunarmaður fasteigna
3417 tjónamatsmaður
3417 tjónaskoðunarmaður
3417 tryggingamatsmaður
3417 uppboðshaldari
3417 verðmatsmaður
3418 bankafulltrúi
3418 fjármálafulltrúi
3418 fjármálafulltrúi (sölu-,ráðgjafa-og fjármálaþjónustu)
3418 sérfræðingur í banka (bankavinnsla)
3418 þjónustufulltrúi í banka
3419 auglýsingafulltrúi
3419 dreifingarstjóri (ekki við stjórnun)
3419 fulltrúi fjármálastjóra
3419 markaðsfulltrúi
3419 svæðisfulltrúi
3419 svæðisstjóri
3419 sölufulltrúi
3419 verslunarfræðingur
3419 þjónustufulltrúi (ekki í banka)
3419 þjónustustjóri (ekki í banka)
3421 fulltrúi við útreikning á flutningagjöldum
3421 hráefnismiðlari
3421 skipamiðlari
3421 skipasali
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3421 umboðsmaður fyrir flutninga
3421 viðskiptafulltrúi
3421 viðskiptamiðlari
3421 vörumiðlari
3422 flutningamiðlari
3422 tollvörumiðlari
3423 atvinnumiðlari
3423 fulltrúi í vinnumiðlun
3423 vinnumiðlari
3423 vinnumiðlunarfulltrúi
3429 auglýsingasali
3429 auglýsingatæknir
3429 sérfræðingur í auglýsingadeild
3429 sölumaður auglýsinga
3429 umboðsmaður íþróttamanna
3429 umboðsmaður listamanna
3429 umboðsmaður rithöfunda
3431 dómritari
3431 einkaritari
3431 flugrekstrarstjóri
3431 fulltrúi forstöðumanns
3431 fulltrúi í starfsmannahaldi
3431 fulltrúi rektors
3431 fulltrúi skólameistara
3431 fulltrúi starfsmannastjóra
3431 læknafulltrúi
3431 læknaritari
3431 ráðningarfulltrúi
3431 rekstrarfulltrúi
3431 rekstrarstjóri
3431 ritstjórnarfulltrúi
3431 skólaritari
3431 stjórnunarritari
3431 stöðvarstjóri
3431 umdæmisfulltrúi
3432 aðstoðarmaður dómara
3432 aðstoðarmaður lögfræðings
3432 aðstoðarmaður umboðsmanns Alþingis
3432 dómararitari
3432 héraðsdómfulltrúi
3432 kæruskrárritari
3432 lóðarskrárritari
3432 lögfræðiritari
3432 ritari lögmanns
3433 bókari
3433 bókhaldari
3433 fjárhagsáætlunarfulltrúi
3433 fulltrúi aðalbókara
3434 aðstoðarmaður stærðfræðings
3434 aðstoðarmaður tryggingafræðings
3434 aðstoðarmaður tölfræðings
3434 fluggagnafræðingur
3434 fulltrúi við hagskýrslugerð
3434 lífeyrisskrárfulltrúi
3434 tryggingafulltrúi
3436 fulltrúi í almannatengslum
3436 kynningarfulltrúi
3436 kynningarráðgjafi
3436 kynningarstjóri
3436 upplýsingafulltrúi
3436 upplýsingafulltrúi án háskólaprófs
3437 bókavörður (án háskólaprófs)
3437 minjavörður (án háskólaprófs)
3437 safnvörður (án háskólaprófs)
3437 skjalavörður (án háskólaprófs)
3439 atvinnumálafulltrúi
3439 daggæslufulltrúi
3439 daggæsluráðgjafi
3439 dagvistarfulltrúi

3439 deildarfulltrúi á Alþingi
3439 hjúkrunarritari
3439 jafnréttisfulltrúi
3439 menningarfulltrúi
3439 póstfulltrúi
3439 póstmálafulltrúi
3439 sendiráðsritari
3439 sendiráðunautur
3439 skólafulltrúi
3441 fulltrúi við vegabréfaskoðun
3441 lögreglumaður við útlendingaeftirlit
3441 lögreglumaður við vegabréfaskoðun
3441 starfsmaður við vegabréfaskoðun
3441 tollgæslumaður
3441 tollvörður
3441 útlendingaeftirlitsmaður
3441 yfirtollvörður
3442 fulltrúi á skattstofu
3442 gjaldheimtufulltrúi
3442 innheimtufulltrúi
3442 opinber gjaldheimtumaður
3442 opinber innheimtufulltrúi
3442 skattheimtumaður
3443 fulltrúi hjá atvinnuleysistryggingasjóði
3443 fulltrúi hjá Tryggingastofnun ríkisins
3443 fulltrúi hjá vinnumálastofnun
3444 fulltrúi við útgáfu atvinnuleyfa
3444 fulltrúi við útgáfu byggingarleyfa
3444 fulltrúi við útgáfu persónuskilríkja
3444 fulltrúi við útgáfu ökuleyfa
3444 fulltrúi við vegabréfaútgáfu
3449 eftirlitsmaður með mál og vog
3449 eftirlitsmaður með verðlagi
3449 forðagæslumaður
3449 löggildingareftirlitsmaður
3449 nefndarritari 
3449 opinber skattheimtumaður við skoðun og verðmat eigna
3449 skoðunarmaður kvikmynda
3449 verðlagseftirlitsmaður
3449 vínveitingaeftirlitsmaður
3450 lögreglufulltrúi í rannsóknardeild
3450 rannsóknarlögreglumaður
3450 rannsóknarlögregluþjónn
3460 aðstoðarfélagsmálafulltrúi
3460 aðstoðarmaður félagsráðgjafa
3460 áfengisráðgjafi
3460 áfengisvarnarfulltrúi
3460 áfengisvarnarráðunautur
3460 blindraráðgjafi
3460 félagsmálafulltrúi
3460 fjölskylduráðgjafi
3460 forstöðumaður félagsmiðstöðvar (ekki við stjórnun)
3460 forstöðumaður æskulýðsstöðvar (ekki við stjórnun)
3460 forvarnarfulltrúi
3460 fulltrúi á félagsmálastofnun
3460 íþróttafulltrúi
3460 íþróttafulltrúi við ráðgjöf í félagsþjónustu
3460 kennslufulltrúi
3460 leikskólafulltrúi
3460 meðferðarfulltrúi
3460 meðferðarfulltrúi vímuefnaneytenda
3460 ráðgjafi hjá íþrótta- og tómstundaráði
3460 ráðgjafi í félagsþjónustu
3460 starfsmaður hjá barnaverndarstofu
3460 tómstunda- og íþróttafulltrúi
3460 tómstundafulltrúi
3460 tómstundaráðgjafi
3460 unglingafulltrúi
3460 unglingaráðgjafi
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3460 vímuefnaráðgjafi
3460 æskulýðs- og íþróttafulltrúi
3460 æskulýðsfulltrúi
3460 öldrunarfulltrúi
3471 auglýsingahönnuður
3471 auglýsingateiknari með minna en 3 ára háskólanám
3471 blómaskreytingamaður
3471 blómaskreytir
3471 búningahönnuður
3471 fatahönnuður
3471 fjölmiðlatæknir
3471 fréttateiknari
3471 gluggaskreytingamaður
3471 grafískur hönnuður 
3471 hátískuhönnuður
3471 hreinteiknari
3471 húðflúrari
3471 húðflúrskreytingamaður
3471 húðskreytir
3471 húsgagnahönnuður 
3471 hönnuður án háskólaprófs
3471 iðnhönnuður
3471 innanhúsarkitekt án háskólaprófs
3471 innanhúshönnuður
3471 innanhúsráðgjafi
3471 leikmyndagerðarmaður
3471 leikmyndahönnuður
3471 leikmyndameistari
3471 leikmyndateiknari
3471 leiktjaldamálari
3471 listhönnuður
3471 listtæknir
3471 margmiðlunarfræðingur
3471 margmiðlunarhönnuður
3471 skóhönnuður
3471 skrautritari
3471 skreytingarmaður
3471 skreytingarmeistari
3471 sniðteiknari
3471 stílisti
3471 sviðsmyndahönnuður
3471 tattóeringarmaður
3471 tattógerðarmaður
3471 tískuhönnuður
3471 tískuteiknari
3471 útlitshönnuður
3471 útlitsteiknari
3471 útstillingahönnuður
3471 vefhönnuður
3471 vefsíðustjóri
3471 vefsmiður
3471 vefstjóri
3471 veftæknir
3472 bingóupplesari
3472 hvíslari
3472 kynnir á skemmtistað
3472 plötusnúður
3472 sjónvarpsþulur
3472 útvarpsþulur
3472 þulur
3473 bassaleikari
3473 dansari á skemmtistað
3473 danshljómsveitarstjóri
3473 fatafella
3473 gítarleikari
3473 götudansari
3473 götusöngvari
3473 hljóðfæraleikari á skemmtistað
3473 hljóðfæraleikari í danshljómsveit

3473 hljómlistarmaður
3473 nektardansari
3473 poppari
3473 popphljómsveitarmaður
3473 poppsöngvari
3473 söngvari á matsölustað
3473 söngvari á skemmtistað
3473 söngvari í kór
3473 trommuleikari
3474 áhugaleikari
3474 áhættuleikari
3474 brúðuleikstjóri
3474 dávaldur
3474 eftirherma
3474 fimleikamaður
3474 götulistamaður
3474 loftfimleikamaður
3474 sjónhverfingamaður
3474 tamningamaður í fjölleikahúsi
3474 trúður
3474 töframaður
3475 atvinnumaður í íþróttum
3475 blakþjálfari
3475 einkaþjálfari
3475 fimleikaþjálfari
3475 frjálsíþróttamaður
3475 frjálsíþróttaþjálfari
3475 heilsuþjálfari
3475 íþróttadómari
3475 íþróttafræðingur
3475 íþróttaleiðbeinandi
3475 íþróttamaður
3475 íþróttaráðgjafi
3475 íþróttaþjálfari
3475 jógakennari
3475 knapi
3475 knattspyrnumaður
3475 knattspyrnuþjálfari
3475 líkamsræktarkennari
3475 líkamsræktarþjálfari
3475 skákmaður
3475 stórmeistari í skák
3475 sundkennari
3475 sundþjálfari
3475 yogakennari
3475 þjálfari
3475 þolfimikennari
3480 aðstoðarmaður við trúmálastörf
3480 foringi í Hjálpræðisher
3480 herforingi í Hjálpræðisher
3480 kassaprédikari
3480 kristniboði
3480 leiðbeinandi við trúmálastörf
3480 liðsforingi í Hjálpræðisher
3480 meðhjálpari
3480 trúboði

4. Skrifstofustörf
4111 hraðritari
4111 skrifstofumaður við vélritun
4111 textaritari
4111 vélritari
4112 ritari við fjarritun
4112 ritari við ritvinnslu
4112 ritvinnsluritari
4112 skrifstofumaður við rit- og skjávinnslu
4113 gagnaritari
4113 skráningarritari
4113 skrifstofumaður við gagnaskráningu
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4113 skrifstofumaður við tölvuskráningu
4114 bókfærsluritari
4114 ritari vð bókhaldsvél
4114 skrifstofumaður við bókhaldsvél
4115 bréfaritari
4115 ritari við skjalavörslu
4115 skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf
4115 textainnritari
4121 bókhaldsritari
4121 launafulltrúi
4121 launaritari
4121 launaskrárritari
4121 ritari við bókhald
4121 skrifstofumaður við bókfærslu
4121 skrifstofumaður við greiðslukortaviðskipti
4121 skrifstofumaður við kostnaðarútreikninga
4121 skrifstofumaður við launaútreikninga
4121 skrifstofumaður við reikningagerð
4121 skrifstofumaður við útskrift reikninga
4121 skrifstofumaður við viðskiptamannabókhald
4122 bankaritari
4122 lífeyrisskrárritari
4122 ritari í fjármálafyrirtæki
4122 ritari í skattheimtu
4122 ritari í tryggingarfyrirtæki
4122 ritari í verðbréfafyrirtæki
4122 skrifstofumaður á skattstofu
4122 skrifstofumaður í greiðslukortafyrirtæki
4122 skrifstofumaður við bakvinnslu í banka
4122 tölfræðiritari
4131 aðfangaritari
4131 birgðaritari
4131 birgðavörður
4131 lagermaður með lagerumsjón
4131 lagerritari
4131 skrifstofumaður við aðfangaeftirlit
4131 skrifstofumaður við birgðavörslu
4131 tækjavörður
4131 umsjónarmaður með lager
4131 umsjónarmaður með vörugeymslu
4131 vigtarmaður
4131 vörustjóri (ekki við stjórnun)
4132 framleiðsluritari
4132 innkauparitari
4132 ritari við framleiðsluáætlanir
4132 skrifstofumaður við framleiðslueftirlit
4132 skrifstofumaður við framleiðslustjórn
4133 aðstoðarmaður flugumferðarstjóra
4133 aðstoðarmaður flugumsjónarmanns
4133 farmskrárritari
4133 flutningaritari
4133 ritari í flutningaþjónustu
4133 ritari við flugumsjón
4133 skrifstofumaður við vöruflutninga
4133 starfsmaður við tollskýrslugerð
4133 tollskýrsluritari
4141 afgreiðsluritari á bókasafni
4141 bókasafnsritari
4141 bókavörður við almenna afgreiðslu
4141 hljómplötuvörður
4141 leikmunavörður
4141 myndvörður
4141 safnaritari
4141 segulbandavörður
4141 skjalaritari
4141 skjalasafnsritari
4141 upplýsingaritari á bókasafni
4141 upplýsingaritari á skjalasafni
4141 ættfræðiritari

4142 póstflokkunarmaður
4142 yfirpóstafgreiðslumaður
4142 yfirpóstflokkunarmaður
4143 kótunarritari
4143 skrifstofumaður við skjalaflokkun
4143 yfirlesari
4144 skrifari
4145 bréfberi
4145 landpóstur
4145 póstberi
4145 póstmaður
4190 ritari í starfsmannahaldi
4190 ritari ót.a.s.
4190 ritari við almenn skrifstofustörf
4190 skrifstofumaður í starfsmannahaldi
4190 skrifstofumaður ót.a.s.
4190 skrifstofumaður við ljósritun
4211 afgreiðslugjaldkeri
4211 afgreiðslumaður í sundlaug
4211 féhirðir á skrifstofu
4211 gjaldkeri á ferðaskrifstofu
4211 gjaldkeri á skrifstofu
4211 miðasali
4211 yfirgjaldkeri
4212 bankagjaldkeri
4212 gjaldkeri á pósthúsi
4212 gjaldkeri í banka
4212 gjaldkeri í sparisjóði
4212 póstafgreiðslumaður á kassa
4212 sparisjóðsgjaldkeri
4213 féhirðir við spilaborð
4213 starfsmaður við getraunamiðasölu
4213 starfsmaður við lottómiðasölu
4213 veðmangari
4214 peningalánari
4214 veðlánari
4215 innheimtumaður á skrifstofu
4215 rukkari
4215 skrifstofumaður við innheimtu
4215 starfsmaður við söfnun áheita eða styrkja
4221 farmiðasali
4221 skrifstofumaður í ferðaþjónustu
4221 skrifstofumaður við farmiðasölu.
4221 sölumaður farmiða
4222 afgreiðsluritari
4222 bankastarfsmaður við móttöku og afgreiðslu viðskiptavina
4222 flugafgreiðslufólk
4222 flugafgreiðslukona
4222 flugafgreiðslumaður
4222 gestamóttökustjóri
4222 hjúkrunarritari við móttöku
4222 hlaðfreyja
4222 læknaritari í móttöku
4222 móttökufulltrúi
4222 móttökuritari
4222 móttökuritari á verkstæði
4222 móttökuritari hjá tannlækni
4222 móttökustjóri í gestamóttöku
4222 ritari í smáauglýsingamóttöku
4222 ritari við upplýsingagjöf
4222 ritsímaritari
4222 skrifstofumaður við móttöku smáauglýsinga
4222 starfsmaður við innritun farþega
4222 upplýsingaritari
4222 upplýsingaritari hjá símaskrá
4222 upplýsingaritari í þjónustuveri
4222 upplýsingatæknir
4223 símamær
4223 símastúlka
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4223 símavörður
4223 skrifstofumaður við símavörslu
4223 talsímavörður

5. Þjónustu-, umönnunar- og sölustörf
5111 flugfreyja
5111 flugþjónn
5111 skipsþerna
5111 skipsþjónn
5111 yfirflugfreyja
5111 yfirflugþjónn
5112 bílfreyja
5112 bílþjónn
5112 ferjuþjónn
5112 lestarvörður
5113 fararstjóri
5113 ferðaþjónustubóndi aðallega við leiðsögn
5113 fjallaleiðsögumaður
5113 leiðsögumaður
5113 svæðisleiðsögumaður
5121 bryti á heimili
5121 bústýra
5121 ferðaþjónustubóndi aðallega við hússtjórn
5121 húsbóndi á heimavist
5121 húsmóðir á heimavist
5121 húsráðandi í heimavist
5121 kjallarameistari
5121 matartæknir við hússtjórn
5121 prófastur á heimavist
5121 ráðskona
5121 ráðsmaður á heimili
5121 ráðsmaður á heimili (bryti á heimili)
5122 bryti á skipi
5122 kokkur
5122 matartæknir við matseld
5122 matráðskona
5122 matráðsmaður
5122 matráður
5122 matreiðslukona
5122 matreiðslumaður
5122 matreiðslumeistari
5122 matselja í fyrirtæki
5122 matsveinn
5122 matsveinn á hóteli
5122 matsveinn á skipi
5122 pizzugerðarmaður
5122 pítsugerðarmaður
5122 smurbrauðsdama
5122 yfirkokkur
5123 barþjónn
5123 framreiðslumaður
5123 framreiðslumeistari
5123 kaffibarþjónn
5123 veitingakona
5123 veitingamaður
5123 veitingaþjónn
5123 vínþjónn
5123 yfirþerna
5123 yfirþjónn
5123 þerna
5123 þjónn
5131 aðstoðarmaður grunnskólakennara (við umönnun barna)
5131 au-pair
5131 barnfóstra
5131 dagforeldri
5131 dagmamma
5131 dagmóðir
5131 forstöðumaður gæsluvallar
5131 frístundaleiðbeinandi

5131 leiðbeinandi
5131 leiðbeinandi við félagsstörf
5131 leikskólaleiðbeiðandi
5131 skólaliði 
5131 starfsmaður  í leikskóla
5131 starfsmaður á gæsluvelli
5131 starfsmaður í skólaathvarfi
5131 starfsmaður við gæslu skólabarna
5131 starfsmaður við stuðningsstörf í leikskóla
5131 umönnunarkona barna
5131 umönnunarmaður barna
5132 aðstoðarmaður geislafræðings
5132 aðstoðarmaður iðjuþjálfa
5132 aðstoðarmaður í heilsugæslustöð
5132 aðstoðarmaður sjúkraþjálfa
5132 aðstoðarmaður talmeinafræðings
5132 aðstoðarmaður tannlæknis
5132 aðstoðarmaður við skólahjúkrun
5132 aðstoðarmaður við umönnun
5132 gangastúlka
5132 gæslukona á geðdeild
5132 klíníkdama
5132 klínka
5132 starfsmaður á elliheimili
5132 starfsmaður á réttargeðdeild
5132 starfsmaður á sambýli fatlaðra
5132 starfsmaður á sjúkrahúsi
5132 starfsmaður við dagvist aldraðra
5132 umönnunarkona aldraðra
5132 umönnunarmaður aldraðra
5133 heimilishjálp
5133 starfsmaður við heimilishjálp
5133 starfsmaður við umönnun á einkaheimili
5133 starfsmaður þjónustuíbúða
5139 aðstoðarmaður á rannsóknarstofu ót.a.s.
5139 aðstoðarmaður dýralæknis
5139 aðstoðarmaður lyfjafræðings
5139 aðstoðarmaður lyfjatæknis
5139 aðstoðarmaður meinatæknis
5139 gæslumaður í dýragarði
5139 hundasnyrtir
5139 starfsmaður við sótthreinsun
5139 starfsmaður við umhirðu dýra
5141 búningaskiptir í leikhúsi
5141 fegrunarsérfræðingur
5141 fótsnyrtir
5141 förðunarfræðingur
5141 förðunarmeistari
5141 hárgreiðsludama
5141 hárgreiðslukona
5141 hárgreiðslumaður
5141 hárgreiðslumeistari
5141 hárskerameistari
5141 hárskeri
5141 hárskurðarmaður
5141 hárskurðarmeistari
5141 hársnyrtikona
5141 hársnyrtimaður
5141 hársnyrtir
5141 ilmolíutæknir
5141 leikgervahönnuður
5141 listförðunarfræðingur
5141 naglafræðingur
5141 naglasnyrtifræðingur
5141 nuddari
5141 nuddkona
5141 rafnuddari
5141 rakarameistari
5141 rakari
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5141 snyrtifræðingur
5141 snyrtir
5141 snyrtisérfræðingur
5141 útlitsráðgjafi
5142 einkaþjónn
5142 félagsliði
5142 fósturforeldri
5142 fylgdarkona
5142 fylgdarmaður
5142 starfsmaður við liðveislu
5142 stuðningsforeldri
5142 stuðningsmaður
5142 tilsjónarmaður
5143 líksnyrtir
5143 útfararstjóri
5149 lagskona
5149 lagsmaður
5149 leiðbeinandi á íþrótta- og leikjanámskeiði
5149 leiðbeinandi hjá KFUM & KFUK
5149 leiðbeinandi í félagsmiðstöð
5149 listmeðferðarfræðingur
5149 starfsmaður í félagsmiðstöð
5149 tómstundaleiðbeinandi
5151 stjörnuspámaður
5151 stjörnuspekingur
5152 lófalesari
5152 spákona
5152 spámaður
5152 spámiðill
5161 brunavörður
5161 eiturefnakafari
5161 reykkafari
5161 slökkviliðsmaður
5161 varðstjóri á slökkvistöð
5162 aðalvarðstjóri í lögreglu
5162 aðstoðaryfirlögregluþjónn
5162 héraðslögreglumaður
5162 lögreglufulltrúi í víkingasveit
5162 lögreglumaður
5162 lögreglumaður í víkingasveit
5162 lögreglumaður við almenna löggæslu
5162 lögreglunemi
5162 lögregluvarðstjóri
5162 lögregluþjónn
5162 yfirlögregluþjónn
5162 yfirvarðstjóri
5163 fangavörður
5164 forstöðumaður íþróttahúss (ekki við stjórnun)
5164 húsvörður
5164 kirkjuvörður
5164 ráðsmaður á safni
5164 ræstingamaður með húsvörsluskyldu
5164 skálavörður
5164 umsjónarmaður fasteigna (ekki við stjórnun)
5164 umsjónarmaður leiksviðs
5169 baðvörður
5169 bátsmaður á varðskipi
5169 björgunarsveitarmaður
5169 dómvörður
5169 flugvallareftirlitsmaður
5169 flugvallarvörður
5169 gæslumaður á geðdeild
5169 hafnarvörður
5169 háseti á varðskipi
5169 hreindýraeftirlitsmaður
5169 kirkjugarðsvörður
5169 landgræðsluvörður
5169 landvörður
5169 lífvörður

5169 mæðiveikivörður
5169 réttargæslumaður
5169 réttarþjónn
5169 sjúkraflutningamaður
5169 skógarvörður
5169 starfsmaður á réttargeðdeild
5169 starfsmaður íþróttahúss
5169 starfsmaður sundlaugar
5169 sundlaugarvörður
5169 svæðisumsjónarmaður
5169 svæðisvörður
5169 umsjónarmaður íþróttahúss
5169 umsjónarmaður sundlaugar
5169 vallarstjóri á íþróttaleikvangi
5169 varðmaður
5169 veiðieftirlitsmaður
5169 veiðivörður
5169 yfirhafnarvörður
5169 þjóðgarðsvörður (ekki við stjórnun)
5169 öryggisfulltrúi
5169 öryggisvörður við gæslu-, eftirlits- og björgunarstörf ót.a.s.
5210 fyrirsæta
5210 módel
5210 tískusýningarmaður
5210 tískusýningarstúlka
5221 aðstoðarverslunarstjóri
5221 aðstoðarverslunarstjóri (aðallega við afgreiðslu)
5221 afgreiðsla á skyndibitastað
5221 afgreiðsludama
5221 afgreiðslukona
5221 afgreiðslumaður
5221 afgreiðslumaður á kaffiteríu
5221 afgreiðslumaður á lager
5221 afgreiðslumaður á matsölustað
5221 afgreiðslumaður á pítsastað
5221 afgreiðslumaður á sólbaðsstofu
5221 afgreiðslumaður í blómabúð
5221 afgreiðslumaður í dagvöruverslun
5221 afgreiðslumaður í ljósmyndavöruverslun
5221 afgreiðslumaður í lyfjaverslun
5221 afgreiðslumaður í myndbandaleigu
5221 afgreiðslumaður í sjoppu
5221 afgreiðslumaður í stórmarkaði
5221 afgreiðslurmaður í kjötborði í verslun
5221 afgreiðslustúlka
5221 bensínafgeiðslumaður
5221 bóksali
5221 deildarstjóri við afgreiðslu í verslun
5221 fornmunasali
5221 kaupkona
5221 kaupmaður
5221 lagermaður við afgreiðslu
5221 olíuafgreiðslumaður
5221 starfsmaður við röðun í hillur
5221 sölumaður
5221 vaktstjóri í verslun (ekki við stjórnun)
5221 verslunarkona
5221 verslunarmaður
5221 verslunarstjóri (aðallega við afgreiðslu)
5221 vörukynnir
5222 farandsali
5222 húsgöngusali
5222 símasölumaður
5222 spyrill í spurningarkönnun
5223 afgreiðslukona á afgreiðslukassa
5223 afgreiðslumaður á afgreiðslukassa
5223 kassadama
5224 afgreiðslumaður á bílaleigu
5224 afgreiðslumaður í heildsölu
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5224 afgreiðslumaður í málningarvöruverslun
5224 afgreiðslumaður í pípulagningaverslun
5224 afgreiðslumaður í raflagnaverslun
5224 afgreiðslumaður í sérvöruverslun
5224 bifreiðasali
5224 bílasali
5224 listmunasali
5224 sölumaður í bílasölu
5224 sölumaður í heildsölu
5226 afgreiðsla á sólbaðsstofu
5230 afgreiðslumaður í sölutjaldi
5230 pylsusali
5230 sölumaður á útimarkaði

6. Störf bænda og fiskimanna
6111 akuryrkjubóndi
6111 grænmetisbóndi
6111 kartöflubóndi
6111 kornræktarbóndi
6113 blómaræktandi
6113 ferðaþjónustubóndi með garðyrkjurækt
6113 ferðaþjónustubóndi með ylrækt
6113 garðyrkjubóndi
6113 garðyrkjubóndi með ferðaþjónustu
6113 garðyrkjuiðnfræðingur
6113 garðyrkjumaður
6113 garðyrkjumeistari
6113 gróðurhúsabóndi
6113 skrúðgarðastjóri
6113 skrúðgarðyrkjumaður
6113 skrúðgarðyrkjumeistari
6113 skrúðgarðyrkjustjóri
6113 svepparæktandi
6113 ylræktarbóndi
6113 ylræktarbóndi með ferðaþjónustu
6114 bóndi með blandað bú (akuryrkju-, grænmetis- eða 

ylræktarbú)
6121 ferðaþjónustubóndi með kvikfjárrækt
6121 hrossabóndi
6121 hrossabóndi með ferðaþjónustu
6121 hrossaræktandi
6121 hundabóndi
6121 hundaræktandi
6121 kúabóndi
6121 kvikfjárbóndi
6121 kvikfjárbóndi með ferðaþjónustu
6121 kvikfjárræktarbóndi
6121 loðdýrabóndi
6121 loðdýraræktandi
6121 ráðsmaður á bóndabýli
6121 refabóndi
6121 sauðfjárbóndi
6121 tamningakona
6121 tamningamaður
6121 æðarbóndi með ferðaþjónustu
6122 alifuglabóndi
6122 alifuglabóndi með ferðaþjónustu
6122 eggjaframleiðandi
6122 ferðaþjónustubóndi með alifuglarækt
6122 kjúklingabóndi
6124 búfjárbóndi með blandað fjárbú
6124 búfjárbóndi með blandað fjárbú og ferðaþjónustu
6124 ferðaþjónustubóndi með blandað fjárbú
6129 búfjárbóndi ót.a.s.
6129 býflugnabóndi
6129 dýraeftirlitsmaður
6129 dýragæslumaður
6129 dýrahirðir á friðlandi
6129 dýrahirðir í dýragarði

6129 dýraræktandi ót.a.s.
6129 dýraræktunarmaður á rannsóknarstofu
6129 ferðaþjónustubóndi með æðarvarp
6129 æðarbóndi
6130 bóndi með blandað bú (akuryrkja og búfjárrækt)
6130 bóndi með blandað bú (akuryrkja, búfjárrækt, 

ferðaþjónustu)
6130 ferðaþjónustubóndi með blandað bú (akuryrkja og 

búfjárrækt)
6140 ferðaþjónustubóndi með skógrækt
6140 kolagerðarmaður
6140 skógræktarbóndi
6140 skógræktarmaður
6140 skógtæknir
6142 kolagerðarmaður
6151 ferðaþjónustubóndi með fiskeldi
6151 fiskeldisbóndi
6151 fiskeldismaður
6151 fiskeldistæknir
6151 sérhæfður starfsmaður í fiskeldisstöð
6151 sérhæfður starfsmaður í hafbeitarstöð
6151 skeldýrabóndi
6154 fuglaveiðimaður
6154 hreindýraveiðimaður
6154 hvalveiðimaður
6154 minkaveiðimaður
6154 refaskytta
6154 rjúpnaskytta
6154 selveiðimaður
6154 skipstjóri á hvalveiðiskipi
6154 skotveiðimaður
6154 skytta
6154 stýrimaður á hvalveiðiskipi
6154 veiðimaður
6411 grásleppukarl
6411 skipstjóri á fiskibáti minni en 20 brúttótonn
6411 stýrimaður á fiskibáti minni en 20 brúttótonn
6411 trillukarl
6411 trillusjómaður
6419 bátsmaður á fiskibáti minni en 20 brúttótonn
6419 beitningarmaður
6419 háseti á fiskibáti minni en 20 brúttótonn
6419 landformaður
6419 landmaður
6419 sjómaður á fiskibáti minni en 20 brúttótonn
6419 útvegsbóndi
6421 skipstjóri á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn
6421 skipstjóri á frystitogara stærri en 20 brúttótonn
6421 skipstjóri á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn
6421 skipstjóri á togara eða vinnsluskipi stærri en 20 brúttótonn
6421 skipstjóri á úthafsveiðiskipi stærri en 20 brúttótonn
6422 stýrimaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn
6422 stýrimaður á frystitogara stærri en 20 brúttótonn
6422 stýrimaður á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn
6422 stýrimaður á togara eða vinnsluskipi stærri en  

20 brúttótonn
6422 stýrimaður á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 bátsmaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 bátsmaður á frystitogara stærri en 20 brúttótonn
6429 bátsmaður á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn
6429 bátsmaður á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 bátsmaður á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 háseti á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 háseti á frystitogara stærri en 20 brúttótonn
6429 háseti á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn
6429 háseti á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 háseti á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 messagutti á fiskiskipi stærra an 20 brúttótonn
6429 messagutti á frystitogara stærri en 20 brúttótonn
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6429 messagutti á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn
6429 messagutti á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 messagutti á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 netamaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 netamaður á fyrstitogara stærri en 20 brúttótonn
6429 netamaður á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn
6429 netamaður á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 netamaður á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 sjómaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 sjómaður á frystitogara stærri en 20 brúttótonn
6429 sjómaður á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn
6429 sjómaður á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 sjómaður á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 vinnslustjóri á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 vinnslustjóri á frystitogara stærri en 20 brúttótonn
6429 vinnslustjóri á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn
6429 vinnslustjóri á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn
6429 vinnslustjóri á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn

7. Störf iðnaðarmanna og sérhæfðs iðnverkafólks
7111 námamaður
7112 flugeldagerðarmaður
7112 sprengileitarmaður
7112 sprengisérfræðingur
7113 legsteinasmiður
7113 sandblásari (stein)
7113 steinhöggvari
7113 steinslípari
7113 steinsmiður
7121 torfhleðlsumaður
7122 hellulagningarmaður
7122 múrhleðslumaður
7122 steinhleðslumaður
7123 byggingarmeistari
7123 byggingarsmiður
7123 byggingaverktaki
7123 glerísetningarmaður
7123 húsasmiður
7123 húsasmíðameistari
7123 járnabindingamaður
7123 járnamaður við húsbyggingar
7123 smiður
7123 starfsmaður við húsasmíðar
7123 steypueiningasmiður
7123 trésmiður við húsasmíðar
7123 verkstjóri í byggingariðnaði
7124 bátasmiður (tré)
7124 innréttingasmiður
7124 leiktjaldasmiður
7124 mótasmiður (tré)
7124 parketlagningarmaður
7124 skipasmiður (tré)
7124 trébátasmiður
7124 trésmiður
7124 trésmiður við innréttingasmíði
7124 trésmiður við parketlögn
7124 trésmíðameistari
7129 byggingastarfsmaður við niðurrif húsa
7129 húsasmiður óhefðbundin efni
7129 húsasmiður við smíðar á vinnupöllum
7131 þaklagningarmaður
7131 þakpappalagningamaður
7132 dúklagningameistari
7132 dúklagningarmaður
7132 teppalagningarmaður
7133 flísalagningarmaður
7133 flotlagningarmaður
7133 múrarameistari
7133 múrari

7133 múrari við fínpússun
7133 múrari við flísalögn
7133 múrari við gifshúðun
7133 terrazólagningarmaður
7136 pípari
7136 pípulagningarmaður
7136 pípulagningarmeistari
7136 röralagningarmaður
7137 rafiðnaðarmaður
7137 rafvirki
7137 rafvirkjameistari
7137 yfirrafvirki
7141 húsamálari
7141 málarameistari
7141 málari
7141 skipamálari
7141 veggfóðrara- og dúklagningamaður
7141 veggfóðrarameistari
7141 veggfóðrari
7142 bílamálarameistari
7142 bílamálari
7142 iðnmálari
7142 starfsmaður við ryðvörn bíla og tækja
7142 vélamálari
7143 byggingaþvottamaður
7143 sandblásari (hús)
7143 sandblástursmaður
7143 sótari
7211 járnsteypumaður
7211 kjarnasmiður
7211 málmsmiður
7211 málmsteypumaður
7211 módelsmiður (málmur)
7211 mótasmiður (málmur)
7212 logskurðarmaður
7212 logsuðumaður
7212 málmsuðumaður
7212 rafsuðumaður
7213 bifreiðasmiður
7213 bifreiðasmiður
7213 bifreiðasmíðameistari
7213 bifreiðasmíðanemi
7213 bílaréttingarmaður
7213 bílasmiður
7213 blikksmiður
7213 blikksmíðameistari
7213 ketilsmiður
7213 koparsmiður
7213 plötusmiður
7213 stáltunnusmiður
7214 brúarsmiður við stálbrýr
7214 skipasmiður (stál)
7214 skipasmíðameistari (stál)
7214 stálbyggingasmiður
7214 stálskipasmiður
7214 stálsmiður
7214 stálsmíðameistari
7214 stálvirkjameistari
7214 stálvirkjasmiður
7215 brúarsmiður við hengibrýr
7215 tógsplæsingamaður
7215 uppsetningarmaður á skíðalyftum
7215 vírsplæsingarmaður
7216 kafari
7216 kafari við björgunarstörf
7216 kafari við mannvirkjagerð
7216 kafari við skipaviðgerðir
7221 eldsmiður
7221 járniðnaðarmaður
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7221 járningamaður
7221 járningameistari
7221 járnsmiður
7221 járnsmíðamaður
7221 járnsmíðameistari
7221 skeifusmiður
7222 byssusmiður
7222 lásasmiður
7222 verkfærasmiður
7223 leikfangasmiður, málmleikföng
7223 málmleikfangasmiður
7223 rennismiður
7223 rennismíðameistari
7223 smíðavélasmiður
7224 málmslípari
7224 skerpingarmaður
7231 bifvélavirki
7231 bifvélavirkjameistari
7231 bílaviðgerðarmaður
7231 reiðhjólasmiður
7231 reiðhjólaviðgerðarmaður
7231 vélvirki við bifreiðar
7232 flugvélasmiður
7232 flugvélavirki
7232 flugvirki
7232 vélvirki við flugvélar
7232 yfirflugvirki
7233 smyrjari
7233 vélamaður
7233 vélavörður
7233 2. vélstjóri
7233 vélstjóri með 1.–3. stigs vélstjórapróf
7233 vélvirki
7233 vélvirki (á skipi)
7233 vélvirki við framleiðsluvélar
7233 vélvirki við landbúnaðarvélar
7233 vélvirki við vélar
7233 vélvirki við þungavinnuvélar
7241 rafvélavirki
7241 rafvélavirkjameistari
7241 rafvirki við vélar
7241 saumavélaviðgerðarmaður (við rafsaumavélar)
7241 skrifvélarafvirki
7242 radíóvirki
7242 rafeindameistari
7242 rafeindavirki
7242 rafeindavirki við samsetningu
7242 rafeindavirki við stillingar
7242 rafeindavirki við stýribúnað og tölvur
7242 rafeindavirki við tölvur
7242 ratsjárviðgerðarmaður
7242 sjónvarpsvirki
7242 skoðunarmaður rafbúnaðar
7242 skoðunarmaður rafeindabúnaðar
7242 útvarpsvirki
7242 útvarpsvirkjameistari
7244 fjarskiptavirki
7244 rafvirki við símvirkjun
7244 símamaður
7244 símvirki
7244 símvirki við uppsetningu símkerfa
7244 símvirkjameistari
7244 yfirsímvirki
7245 línumaður við raflínur
7245 línumaður við símalínur
7245 línuvirki
7245 raforkuvirki
7245 rafveituvirki
7245 rafveituvirkjameistari

7245 símsmiður
7245 símsmíðameistari
7311 áhaldasmiður
7311 áttavitasmiður
7311 fíntækjasmiður
7311 hlustarstykkjasmiður
7311 hlustartækjasmiður
7311 lækningatækjasmiðiur
7311 myndavélasmiður
7311 mælitækjasmiður
7311 siglingatækjasmiður
7311 sjóntækjasmiður
7311 stoðtækjasmiður
7311 tannsmiður
7311 tannsmíðameistari
7311 úrsmiður
7311 úrsmíðameistari
7312 fiðlusmiður
7312 gítarsmiður
7312 hljóðfærasmiður
7312 hljóðfærasmíðameistari
7312 hljóðfærastillingarmaður
7312 orgelsmiður
7312 viðgerðarmaður blásturshljóðfæra
7312 viðgerðarmaður hljóðfæra
7312 viðgerðarmaður strengjahljóðfæra
7313 demantsskeri
7313 gimsteinasmiður
7313 gullsmiður
7313 leturgrafari
7313 silfursmiður
7313 skartgripahönnuður
7313 skartgripasmiður
7321 hverfisteinssmiður
7321 leirkerasmiður
7321 leirmótasmiður
7321 leirsmiður
7321 módelsmiður (postulín og leir)
7321 sandblásari (leir)
7322 glerblásari
7322 glergerðarmaður
7322 glerskurðarmaður
7322 glerslípari
7322 glersmiður
7322 sjónglerjaslípari
7322 speglagerðarmaður
7323 glergrafari
7323 glerskreytingarmaður
7323 kristalsskeri
7323 sandblásari (gler)
7324 glermálari
7324 leirmálari
7324 postulínsmálari
7324 skiltagerðarmaður
7324 skiltamálari
7324 skreytilistarmaður
7324 smeltigerðarmaður
7331 handíðamaður (tré, steinn og skyld efni)
7331 innrammari
7331 tréskurðarmaður
7331 trétæknir
7332 handíðarfólk (leður og skyld efni)
7332 handíðarmaður við handprjón
7332 handíðarmaður við kertagerð
7332 handíðarmaður við listvefnað
7332 starfsmaður við handprjón
7332 teppavefari við handvefnað
7341 grafískur miðlari
7341 prenthönnuður
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7341 prentljósmyndari
7341 prentljósmyndari
7341 prentsmiður
7341 prentsmiður við litgreiningu
7341 setjari
7341 skeytingarmaður
7341 starfsmaður við innskrift í prentsmiðju
7341 starfsmaður við tölvuvinnslu í prentsmiðju
7341 textaritari við setningu
7341 textaritari við tölvur
7341 umbrotsmaður
7341 vélsetjari
7343 plötugerðarmaður
7343 prentmyndasmiður
7343 stimplagerðarmaður
7344 filmuskeytingarmaður
7344 framköllunarmaður
7345 aðstoðarmaður við bókband
7345 bókbandsmeistari
7345 bókbindari
7345 handritarviðgerðarmaður
7346 prentari við flexóprentun
7346 prentari við sáldprentun
7346 prentari við silkiprentun
7346 silkiprentari
7346 starfsmaður við fjölritun
7346 stensilgerðarmaður
7347 pentari
7347 prentari við hæðarprentun
7347 prentari við offsetprentun
7411 hvalskurðarmaður
7411 kjötiðnaðarmaður
7411 kjötiðnaðarmeistari
7411 pylsugerðarmaður
7411 sérhæfður starfsmaður í kjötvinnslu
7411 sérhæfður starfsmaður í sláturhúsi
7411 slátrari
7412 bakarameistari
7412 bakari
7412 kökugerðarmaður
7412 kökuskreytingarmaður
7412 sælgætisgerðarmaður
7413 mjólkurfræðingur
7413 ostagerðarmaður
7414 niðurlagningarmaður
7414 niðursuðumaður
7414 sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu ávaxta
7414 sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu grænmetis
7414 sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu matvæla
7414 sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu sjávarrétta
7414 sérhæfður starfsmaður við niðursuðu ávaxta
7414 sérhæfður starfsmaður við niðursuðu grænmetis
7414 sérhæfður starfsmaður við niðursuðu matvæla
7414 sérhæfður starfsmaður við niðursuðu sjávarrétta
7415 smakkari á matvælum
7415 vínsmakkari
7416 tóbaksgerðarmaður
7419 fiskiðnaðarmaður
7419 fiskmatsmaður
7419 fiskreykingarmaður
7419 fisksali
7419 fisksölustjóri
7419 fisktæknir
7419 fiskverkandi
7419 fiskvinnslukona
7419 fiskvinnslumaður
7419 flakari (við handflökun)
7419 handflakari

7419 harðfiskverkandi
7419 pæklari
7419 ragari
7419 saltari
7419 sérhæfður fiskvinnslumaður
7419 sérhæfður fiskvinnslumaður við rækjuvinnslu
7419 sérhæfður fiskvinnslumaður við síldarsöltun
7419 sérhæfður starfsmaður við niðursuðu sjárvarrétta
7419 síldarstúlka
7421 timburverkandi
7421 timburverkandi við fúavörn
7421 timburverkandi við þurrkun
7422 barnavagnasmiður
7422 beykir
7422 húsgagnasmiður
7422 húsgagnasmíðameistari
7422 listmunasmiður (tré)
7422 líkkistusmiður
7422 módelsmiður (tré)
7423 trésmiður við rennibekk
7424 burstagerðarmaður
7424 körfugerðarmaður
7424 leikfangasmiður, viðarleikföng
7424 tágari
7431 kembari
7431 ullarflokkunarmaður
7432 netagerðarmaður
7432 netagerðarmeistari
7432 prjónakona við vélprjón
7432 prjónamaður við vélprjón
7432 spunakona
7432 starfsmaður við vélprjón
7432 vefari
7433 búningavörður
7433 hattagerðarmaður
7433 hárkollumeistari
7433 kjólameistari
7433 klæðskerameistari
7433 klæðskeri
7433 saumakona við sérsaum
7433 skraddari
7433 starfsmaður við sérsaum
7434 feldskeri
7435 sniðagerðarmaður
7435 sníðameistari
7436 brúðugerðarmaður
7436 leikbrúðugerðarmaður
7436 saumakona við almenn saumastörf
7436 seglagerðarmaður
7436 seglasaumari
7436 tjaldgerðarmaður
7436 útsaumari
7436 yfirsaumakona
7437 bólstrarameistari
7437 bólstrari
7437 húsgagnabólstrari
7441 litari í skinnaiðnaði
7441 litunarmeistari
7441 skinnasali
7441 skinnflokkunarmaður
7441 sútari
7442 aktygjasmiður
7442 sjúkraskósmiður
7442 skósmiður
7442 skósmíðameistari
7442 söðlasmiður
7442 söðlasmíðameistari
7442 töskugerðarmaður
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8. Störf véla- og vélgæslufólks
8111 vélgæslumaður í námu
8111 vélgæslumaður í sandnámi
8112 vélgæslumaður á sanddæluskipi
8112 vélgæslumaður í kísilgúrnámi
8112 vélgæslumaður í malbikunarstöð
8112 vélgæslumaður við steinefnaframleiðslu
8113 bormaður
8121 álsteypumaður
8121 áltaki
8121 ofngæslumaður
8121 ofnhleðslumaður
8121 rafgreinir í álveri
8121 skautaskiptir í álveri
8121 vélgæslumaður í álveri
8121 vélgæslumaður í járnblendiverksmiðju
8122 vélgæslumaður við framleiðslu álvara
8122 vélgæslumaður við framleiðslu stálvara
8122 vélgæslumaður við málmbræðslu
8122 vélgæslumaður við málmsteypu
8122 vélgæslumaður við málmsteypuvél
8122 vélgæslumaður við völsunarvél
8122 völsunarmaður
8123 vélgæslumaður í málmhitunarveri
8123 vélgæslumaður við málmblöndunarvél
8123 vélgæslumaður við málmherðingarvél
8124 vélgæslumaður við málmröragerð
8124 vélgæslumaður við stálröragerð
8124 vélgæslumaður við stálvíragerð
8124 vélgæslumaður við vírdráttarvél
8131 vélgæslumaður við framleiðslu múrsteina
8131 vélgæslumaður við framleiðslu postulínsflísa
8131 vélgæslumaður við glerblástursofn
8131 vélgæslumaður við glerofn
8131 vélgæslumaður við postulínsofn
8139 vélgæslumaður í glerverksmiðju
8139 vélgæslumaður í leirmunaverksmiðju
8141 vélgæslumaður í sögunarverksmiðju
8141 vélgæslumaður í timburverksmiðju
8141 vélgæslumaður við límtrésframleiðslu
8141 vélgæslumaður við parketframleiðslu
8142 vélgæslumaður í pappírskvoðuverksmiðju
8143 vélgæslumaður í pappírsverksmiðju
8151 vélgæslumaður við efnablöndunarvél
8151 vélgæslumaður við mulningsvél
8151 vélgæslumaður við pressu
8151 vélgæslumaður við steinmulningsvél
8152 vélgæslumaður við efnahitunarvél
8152 vélgæslumaður við lifrarbræðslu
8152 vélgæslumaður við loðnubræðslu
8152 vélgæslumaður við sementsframleiðslu
8152 vélgæslumaður við síldarbræðslu
8153 vélgæslumaður við efnaskilju
8153 vélgæslumaður við efnaskilvindu
8153 vélgæslumaður við hreinsun hráolíu
8154 vélamaður við efnahvarfvél
8154 vélgæslumaður við efnahvarfvél
8154 vélgæslumaður við eimingarvél
8154 vélgæslumaður við framleiðslu á terpentínu
8154 vélgæslumaður við gasvinnslu
8154 vélgæslumaður við málningarframleiðslu
8155 vélgæslumaður í jarðgashreinsunarstöð
8155 vélgæslumaður við olíuhreinsunarstöð
8155 vélgæslumaður við steinolíuverksmiðju
8159 vélgæslumaður við áburðarframleiðslu
8159 vélgæslumaður við gerviefnaframleiðslu
8161 aðstoðarmaður í mælastöð
8161 vélgæslumaður á olíuborpalli

8161 vélgæslumaður í dælustöð
8161 vélgæslumaður í mælastöð
8161 vélgæslumaður í orkuveri
8161 vélgæslumaður í raforkuveri
8161 vélgæslumaður í virkjun
8161 vélgæslumaður við tengivirki
8162 aðstoðarmaður vélstjóra
8162 dagmaður í vél
8162 kyndari á skipi
8162 kyndari í verksmiðju
8162 kyndari við húshitun
8162 starfsmaður í vél
8163 líkbrennslumaður
8163 vélamaður við málmpressu
8163 vélgæslumaður í kæligeymslu
8163 vélgæslumaður í vatnsdælustöð
8163 vélgæslumaður við líkbrennslu
8163 vélgæslumaður við sorpbrennslu
8163 vélgæslumaður við vatnsmiðlun
8211 steypustöðvarstjóri
8211 vélamaður við myntsláttu
8211 vélamaður við niðurbrot málma
8211 vélamaður við rennibekk (málmsmíðar)
8211 vélamaður við smíðavél
8211 vélamaður við vélsög
8212 vélamaður við framleiðslu steypueininga
8212 vélamaður við hellusteypu
8212 vélamaður við ilmvatnsgerð
8212 vélamaður við malbikunarframleiðslu
8212 vélamaður við steypuhrærivél
8221 vélamaður við flugeldagerð
8221 vélamaður við lyfjaframleiðslu
8221 vélamaður við sápugerð
8221 vélamaður við snyrtivöruframleiðslu
8222 vélamaður við krómhúðun
8222 vélamaður við sprengjugerð
8223 vélamaður við filmuframköllun
8223 vélamaður við málmhúðun
8223 vélamaður við plasthúðun
8223 vélamaður við sandblástur málma
8224 vélamaður við filmuframleiðslu
8224 vélamaður við kertagerð
8224 vélamaður við ljósmyndastækkun
8229 vélamaður við dekkjagerð
8229 vélamaður við málningarframleiðslu
8231 vélamaður við dekkjasólun
8231 vélamaður við gervisvampframleiðslu
8232 vélamaður við fúavörn
8232 vélamaður við plastdósagerð
8232 vélamaður við plastframleiðslu
8232 vélamaður við plastkaragerð
8232 vélamaður við plastpokagerð
8232 vélamaður við plaströragerð
8240 aðstoðarmaður við blaðaprentvél
8240 vélamaður við glugga- og hurðagerð
8240 vélamaður við húsgagnaframleiðslu
8240 vélamaður við innréttingagerð
8240 vélamaður við rennibekk (trésmíðar)
8240 vélamaður við trjávörurframleiðslu
8251 aðstoðarmaður við bindivél
8251 aðstoðarmaður við prentun
8251 starfsmaður við ljósritunarvél
8252 aðstoðarmaður við bókbandsvélsaum
8252 aðstoðarmaður við brotvél
8252 aðstoðarmaður við vélbókband
8252 pappírsskurðarmaður
8253 vélamaður við kassagerð
8253 vélamaður við spunavél
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8253 vélgæslumaður við kassagerð
8253 vélgæslumaður við pappírspokagerð
8253 vélgæslumaður við umslagagerð
8261 vélamaður við kniplingagerð
8261 vélamaður við ullarhreinsun
8262 saumakona við fjöldaframleiðslu fatnaðar
8262 vélamaður við netagerð
8262 vélamaður við prjónavél
8262 vélamaður við teppagerð
8262 vélamaður við vefstól
8263 saumakona við hnappagatagerð
8263 saumakona við rennilásavél
8263 starfsmaður í fatahreinsun við vélþvott
8263 vélamaður við saumavél
8263 vélamaður við útsaum
8264 starfsmaður í þvottahúsi við vélþvott
8264 starfsmaður við strauvél
8264 starfsmaður við þurrhreinsivél
8264 starfsmaður við þvottavél
8264 teppahreinsunarmaður
8264 vélamaður við fatapressu
8264 vélamaður við leðurlitun
8264 vélamaður við litun
8264 vélamaður við þurrhreinsun
8265 vélamaður við aktygjagerð
8265 vélamaður við leðurframleiðslu
8265 vélamaður við loðskinnaverkun
8265 vélamaður við skinnaiðnað
8265 vélamaður við sútun
8265 vélamaður við vélaframleiðslu
8266 vélamaður við hattagerð
8266 vélamaður við skógerð
8266 vélamaður við töskugerð
8269 tækjamaður við hraðfrystingu á kjöti
8269 vélamaður við kaðlagerð
8269 vélamaður við sniðskurð
8271 vélamaður í matvælaframleiðslu
8271 vélamaður við kjötskurð
8271 vélamaður við kjötvinnslu
8271 vélamaður við niðurlagningu kjötvara
8271 vélamaður við niðurlagningu matvæla
8272 malari
8272 vélamaður við gerilsneyðingu mjólkur
8272 vélamaður við ísgerð
8272 vélamaður við jógúrtgerð
8272 vélamaður við mjólkurátöppun
8272 vélamaður við ostaframleiðslu
8272 vélamaður við smjörlíkisgerð
8273 vélamaður við brauðgerð
8273 vélamaður við fóðurblöndun
8273 vélamaður við kornmölun
8273 vélamaður við kryddblöndun
8274 vélamaður við átöppun ávaxtasafa
8274 vélamaður við konfektgerð
8274 vélamaður við kökugerð
8274 vélamaður við súkkulaðigerð
8274 vélamaður við sælgætisgerð
8275 vélamaður við átöppun matarolíu
8275 vélamaður við ávaxtapressu
8275 vélamaður við ávaxtasafagerð
8275 vélamaður við grænmetispressu
8275 vélamaður við niðurlagningu ávaxta
8275 vélamaður við niðurlagningu grænmetis
8275 vélamaður við niðursuðu ávaxta
8275 vélamaður við sykurgerð
8277 bruggari
8277 vélamaður við kaffibrennslu
8277 vélamaður við kaffiframleiðslu
8277 vélamaður við kakóbrennslu

8277 vélamaður við kakóframleiðslu
8277 vélamaður við teframleiðslu
8278 baadermaður
8278 vélamaður við gosdrykkjagerð
8278 vélamaður við ölgerð
8279 flakari við vélflökun
8279 samsetningarmaður við færiband
8279 tækjamaður við frystitæki í fiskvinnslu
8279 umsjónarmaður fiskvinnsluvéla
8279 verkstjóri í frystihúsi (aðallega við framleiðslustörf )
8279 vélamaður í fiskvinnslu
8279 vélamaður við hausunarvél
8279 vélamaður við roðflettivél
8279 vélamaður við vélsöltun
8279 vélflakari
8279 vélflatningarmaður
8280 leiktækjastjóri
8280 samsetningarmaður við gúmmíframleiðslu
8280 samsetningarmaður við leðurframleiðslu
8280 samsetningarmaður við leikfangagerð
8280 samsetningarmaður við málmframleiðslu
8280 samsetningarmaður við pappaframleiðslu
8280 samsetningarmaður við plastframleiðslu
8280 samsetningarmaður við rafeindatæki
8280 samsetningarmaður við rafmagnstæki
8280 samsetningarmaður við textílframleiðslu
8280 samsetningarmaður við vélar
8290 ósérhæfð fiskvinnslukona við vélmerkingu
8290 ósérhæfð fiskvinnslukona við vélpökkun
8290 ósérhæfð fiskvinnslukona við vörumerkingu
8290 ósérhæfð fiskvinnslumaður við vélpökkun
8290 ósérhæfð fiskvinnslumaður við vörumerkingu
8290 ósérhæfður fiskvinnslumaður við vélmerkingu
8290 stjórnandi bifhjóls
8290 vegmerkingarmaður
8290 vélamaður við átöppun olíu
8290 vélamaður við brauðpökkun
8290 vélamaður við kaffipökkun
8290 vélamaður við kornpökkun
8290 vélamaður við smurningu á smurstöð
8290 vélamaður við sykurpökkun
8290 vélamaður við vélmerkingu
8290 vélamaður við vélpökkun
8290 vélamaður við vélpökkun í frystihúsi
8290 vélamaður við vélpökkun í kjötiðnaði
8290 vélamaður við vélpökkun í mjólkuriðnaði
8290 vélamaður við vörumerkingu
8290 vélgamaður við kaffipökkun
8290 vélstjóri við leiktæki
8321 bílstjóri leigubíls
8321 sendill á bifhjóli
8322 áætlunarbílstjóri
8322 bílstjóri sendibíls
8322 einkabílstjóri
8322 leigubílstjóri
8322 pítsasendill
8322 póstbílstjóri
8322 ráðherrabílstjóri
8322 sendibifreiðarstjóri
8322 sendibílstjóri
8322 sendill á bíl
8323 bílstjóri flutningabifreiðar með frystibúnað
8323 bílstjóri hópferðabíls
8323 bílstjóri skólabíls
8323 fólksflutningabílstjóri
8323 hópferðabílstjóri
8323 langferðabílstjóri
8323 rútubílstjóri
8323 skólabílstjóri
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8323 strætisvagnabílstjóri
8324 baggabindivélastjóri
8324 bílstjóri flutningabifreiðar með hitabúnað
8324 bílstjóri flutningabifreiðar með kælibúnað
8324 bílstjóri flutningabifreiðar með tengibúnað
8324 bílstjóri gámaflutningabíls
8324 bílstjóri mjólkurbíls
8324 bílstjóri olíubíls
8324 dráttarbílstjóri
8324 flutningabílstjóri
8324 gámaflutningabílstjóri
8324 mjólkurbílstjóri
8324 olíubílstjóri
8324 sorphreinsunarbílstjóri
8324 vörubifreiðastjóri
8324 vörubílstjóri
8324 þungaflutningabílstjóri
8331 bílstjóri á vatnsdælubíl
8331 dráttarbifreiðastjóri
8331 dráttarvélarstjóri
8331 garðsláttuvélastjóri
8331 landbúnaðartækjastjóri
8331 skógvinnsluvélastjóri
8331 stjórnandi baggabindivélar
8331 stjórnandi garðsláttuvélar
8331 stjórnandi landbúnaðartækis
8331 stjórnandi skógvinnsluvélar
8331 stjórnandi uppskeruvélar
8331 vélamaður við þörunganám
8331 vinnuvélamaður
8332 bílstjóri sópbíls
8332 gatnahreinsunarbílstjóri
8332 gröfumaður
8332 gröfustjóri
8332 gröfustjóri í námu
8332 hefilsstjóri
8332 jarðverktaki
8332 jarðvinnutækjastjóri
8332 jarðvinnuverktaki
8332 jarðýtustjóri
8332 kranamaður
8332 malbikunarvélastjóri
8332 skurðgröfustjóri
8332 snjóruðningstækjabílstjóri
8332 sópbílstjóri
8332 stjórnandi gröfu
8332 stjórnandi jarðvinnutækis
8332 stjórnandi malbikunarvélar
8332 stjórnandi snjóruðningstækis
8332 stjórnandi valtara
8332 stjórnandi veghefils
8332 valtarastjóri
8332 vatnsdælubílstjóri
8332 veghefilsstjóri
8332 vélamaður á malbikunarvél
8332 ýtustjóri
8332 þungavinnuvélstjóri
8333 afgreiðslumaður á lyftara
8333 kranastjóri á byggingarkrana
8333 kranastjóri á gámakrana
8333 lyftumaður við skíðalyftu
8333 lyftustjóri við skíðalyftu
8333 tækjastjóri
8334 bátsmaður á farskipi
8334 hafnarverkamaður á lyftara
8334 lagermaður á lyftara
8334 lyftaramaður
8334 lyftarastjóri
8334 pakkhúsmaður á lyftara

8334 stjórnandi lyftara
8334 vinnuvélstjóri á lyftara
8340 bílrúðuþvottamaður
8340 háseti á farskipi
8340 vitavörður

9. Ósérhæfð störf
9111 blaðasali
9111 götusali
9120 heimilishjálp við ræstingu
9120 skóburstari
9131 aðstoðarmaður á kaffistofu
9131 heimilisþerna
9131 matselja á einkaheimili
9131 ræstingakona á heimili
9131 ræstir á heimili
9131 vinnukona á heimili
9131 þjónustustúlka á heimili
9132 aðstoðarmaður í eldhúsi
9132 aðstoðarmaður í mötuneyti
9132 herbergisþerna
9132 kaffiselja
9132 kaffiumsjónarmaður
9132 liðléttingur
9132 messadrengur
9132 pressari
9132 ræstingarkona í fyrirtæki
9132 ræstingarmaður í fyrirtæki
9132 ræstir í fyrirtæki
9132 ræstitæknir
9132 skólaliði við ræstingu
9132 skúringarkona
9132 starfsmaður í býtibúri
9132 starfsmaður við uppþvott
9133 bílaþvottamaður
9133 starfsmaður í fatahreinsun við handþvott
9133 starfsmaður í þvottahúsi við handþvott
9133 straukona
9133 þvottakona við handþvott
9140 blaðberi
9140 gámaþvottamaður
9140 gluggahreinsunarmaður
9142 gluggaþvottamaður
9151 alþingisvörður
9151 burðardrengur
9151 burðarmaður á hóteli
9151 burðarmaður við vöruútkeyslu
9151 kylfusveinn
9151 lyftuvörður
9151 pikkaló
9151 sendiboði
9151 sendill (fótgangandi)
9151 sendisveinn
9151 vikadrengur
9151 vikastúlka
9152 bílastæðavörður
9152 dyravörður
9152 gangavörður
9152 gangbrautarvörður
9152 gæslukona á safni
9152 gæslukona í íþróttahúsi
9152 gæslukona í sýningarsal
9152 gæslumaður á safni
9152 gæslumaður í fyrirtæki
9152 gæslumaður í ráðuneyti
9152 gæslumaður í sýningarsal
9152 gæslumaður íþróttavallar
9152 innanhúspóstberi
9152 mælaaálesari
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9152 næturvörður
9152 prófgæslumaður
9152 prófyfirsetumaður
9152 salernisvörður
9152 starfsmaður í fatahengi
9152 stæðisvörður
9152 sætavísa
9152 umsjónarmaður í sundlaug
9152 vaktmaður
9152 vaktmaður í íþróttahúsi
9152 vaktmaður í safni
9152 öryggisvörður
9153 flokksstjóri við sorphirðu
9153 starfsmaður við áfyllingu sjálfsala
9153 starfsmaður við tæmingu stöðumæla
9153 stöðumælavörður
9161 flokksstjóri við götu-og lóðahreinsun
9161 sorphreinsunarmaður
9161 starfsmaður í sorphreinsunarstöð
9161 starfsmaður við móttöku á rusli
9161 verkamaður við sorphirðu
9161 yfirflokksstjóri við sorphirðu
9162 fjósamaður
9162 götusópari
9162 sópari
9162 unglingavinna (aðallega við lóða- og götuhreinsun)
9162 verkamaður við lóðahreinsun
9162 yfirflokksstjóri við götu-og lóðahreinsun
9211 flokksstjóri við garðyrkju
9211 garðyrkjumaður
9211 landbúnaðarverkamaður
9211 skógarhöggsmaður
9211 sláttumaður
9211 smali
9211 umsjónarmaður skólagarða
9211 unglingavinna (aðallega við garðyrkju)
9211 verkamaður í landbúnaði
9211 verkamaður við akuryrkju
9211 verkamaður við garðyrkju
9211 verkamaður við handsláttuvél
9211 verkamaður við umhirðu dýra
9211 verkstjóri í landbúnaði
9211 vinnumaður í landbúnaði
9211 vinnumaður við kartöflutínslu
9211 yfirflokksstjóri við garðyrkju
9212 aðstoðarmaður veiðimanns
9212 verkamaður við skógrækt
9213 aðstoðarmaður við veiðar
9213 verkamaður í fiskeldisstöð
9213 verkamaður í grjótnámi
9213 verkamaður í hafbeitarstöð
9311 brettamaður við malbikun
9311 verkamaður í sandnámi
9312 flokksstjóri við vegagerð
9312 handlangari við brúargerð
9312 handlangari við hellulagningu
9312 handlangari við húsbyggingar

9312 vegavinnumaður
9312 verkamaður við flugvallargerð
9312 verkamaður við línulagnir
9312 verkamaður við malbikun
9312 verkamaður við mokstur
9312 verkamaður við stíflugerð
9312 verkamaður við vegagerð
9312 verkamaður við veitulagnir
9313 aðstoðarmaður við handröðun
9313 handlangari við múrbrot
9313 ósérhæfður byggingarverkamaður
9313 verkamaður í byggingarvinnu
9321 fiskverkakona
9321 iðnverkakona
9321 iðnverkamaður
9321 ófaglærður verkamaður á verkstæði
9321 ófaglærður verkamaður í verksmiðju
9321 sorpflokkunarmaður
9321 verkamaður á smurstöð
9321 verkamaður í ryðvarnarskála
9321 verkamaður við flokkun
9321 verkamaður við flöskuflokkun (án véla)
9321 verkamaður við handsamsetningu
9321 verkamaður við sorpflokkun (án véla)
9321 verkamaður við sorpmóttöku
9321 verkamaður við sorpurðun (án véla)
9321 verkamaður við vöruflokkun (án véla)
9322 aðstoðarmaður vitavarðar
9322 fiskverkamaður
9322 ósérhæfð fiskvinnslukona
9322 ósérhæfður fiskvinnslumaður
9322 ósérhæfður verkamaður við rækjuvinnslu
9322 ósérhæfður verkamaður við saltfiskverkun
9322 verkamaður við handpökkun
9322 verkamaður við pökkun (án véla)
9330 bandamaður
9330 dulmálsfræðingur
9330 ekill
9330 flutningaverkamaður
9330 hafnarverkamaður
9330 hestvagnaekill
9330 hlaðmaður
9330 kúskur
9330 lagermaður við burð og stöflun
9330 sendill á reiðhjóli
9330 skipaafgreiðslumaður
9330 vatnsafgreiðslumaður
9330 verkamaður við flutninga
9330 verkamaður við hafnarvinnu
9330 verkamaður við pakkhúsvinnu

0. Hermenn
0110 herflugmaður
0110 herforingi
0110 hermaður
0110 liðsforingi
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starFshEiti Í staFróFsröð

A
abbadís                                                                                                     2460
aðalbókari (aðallega við stjórnun)                                                    1231
aðalbókavörður (aðallega við stjórnun)                                         1229
aðalféhirðir (aðallega við stjórnun)                                                  1231
aðalgjaldkeri (aðallega við stjórnun)                                               1231
aðalræðismaður                                                                                     1120
aðalvarðstjóri í lögreglu                                                                       5162
aðfangaritari                                                                                            4131
aðferðafræðingur                                                                                   2122
aðgerðafræðingur                                                                                 2121
aðjúnkt                                                                                                      2310
aðstoðarbankastjóri                                                                              1210
aðstoðarborgarlæknir                                                                          2221
aðstoðardagskrárstjóri                                                                         1229
aðstoðarfélagsmálafulltrúi                                                                 3460
aðstoðarforstjóri                                                                                     1210
aðstoðarframkvæmdastjóri                                                                1210
aðstoðargarðyrkjustjóri                                                                       1221
aðstoðarlandlæknir                                                                               2221
aðstoðarleikskólakennari                                                                    3320
aðstoðarleikskólastjóri                                                                         2332
aðstoðarleikskólastjóri (aðallega við stjórnun)                             1229
aðstoðarlæknir                                                                                       2221
aðstoðarlögreglustjóri                                                                         1210
aðstoðarlögreglustjóri (aðallega við stjórnun)                             1120
aðstoðarmaður á kaffistofu                                                                 9131
aðstoðarmaður á rannsóknarstofu á sviði eðlisfræði                 3111
aðstoðarmaður á rannsóknarstofu á sviði stjörnufræði            3111
aðstoðarmaður á rannsóknarstofu í líffræði                                  3211
aðstoðarmaður á rannsóknarstofu ót.a.s.                                       5139
aðstoðarmaður dómara                                                                       3432
aðstoðarmaður dýralæknis                                                                 5139
aðstoðarmaður eðlisfræðings                                                            3111
aðstoðarmaður efnafræðings                                                            3111
aðstoðarmaður efnaverkfræðings                                                    3116
aðstoðarmaður félagsráðgjafa                                                           3460
aðstoðarmaður flugumferðarstjóra                                                 4133
aðstoðarmaður flugumsjónarmanns                                               4133
aðstoðarmaður geislafræðings                                                         5132
aðstoðarmaður grunnskólakennara (við umönnun barna)      5131
aðstoðarmaður iðjuþjálfa                                                                    5132
aðstoðarmaður í eldhúsi                                                                     9132
aðstoðarmaður í heilsugæslustöð                                                    5132
aðstoðarmaður í mælastöð                                                                 8161
aðstoðarmaður í mötuneyti                                                               9132
aðstoðarmaður jarðeðlisfræðings                                                    3212
aðstoðarmaður jarðfræðings                                                             3212
aðstoðarmaður kennara                                                                      3310
aðstoðarmaður leikskólakennara                                                     3320
aðstoðarmaður lífefnafræðings                                                         3211
aðstoðarmaður lyfjafræðings                                                             5139
aðstoðarmaður lyfjatæknis                                                                 5139
aðstoðarmaður lögfræðings                                                              3432
aðstoðarmaður málmfræðings                                                         3119
aðstoðarmaður meinafræðings                                                         3211
aðstoðarmaður meinatæknis                                                             5139
aðstoðarmaður námaverkfræðings                                                 3119

aðstoðarmaður ráðherra                                                                     1120
aðstoðarmaður sérfræðings á rannsóknarstofu                           3119
aðstoðarmaður sérfræðings innan eðlis-, efna- og  

verkfræði ót.a.s.                                                                               3119
aðstoðarmaður sjúkraþjálfa                                                               5132
aðstoðarmaður stjörnufræðings                                                       3111
aðstoðarmaður stærðfræðings                                                         3434
aðstoðarmaður sveitarstjóra                                                              1120
aðstoðarmaður talmeinafræðings                                                   5132
aðstoðarmaður tannlæknis                                                                5132
aðstoðarmaður tryggingafræðings                                                 3434
aðstoðarmaður tölfræðings                                                               3434
aðstoðarmaður umboðsmanns Alþingis                                        3432
aðstoðarmaður veðurfræðings                                                         3111
aðstoðarmaður veiðimanns                                                               9212
aðstoðarmaður vélstjóra                                                                     8162
aðstoðarmaður við bindivél                                                               8251
aðstoðarmaður við blaðaprentvél                                                    8240
aðstoðarmaður við bókband                                                             7345
aðstoðarmaður við bókbandsvélsaum                                           8252
aðstoðarmaður við brotvél                                                                 8252
aðstoðarmaður við handröðun                                                         9313
aðstoðarmaður við prentun                                                               8251
aðstoðarmaður við skólahjúkrun                                                      5132
aðstoðarmaður við svæfingar                                                            3231
aðstoðarmaður við trúmálastörf                                                       3480
aðstoðarmaður við umönnun                                                           5132
aðstoðarmaður við veiðar                                                                   9213
aðstoðarmaður við vélbókband                                                        8252
aðstoðarmaður vitavarðar                                                                   9322
aðstoðarrektor                                                                                        1210
aðstoðarríkisskattstjóri                                                                         1120
aðstoðarskólameistari                                                                          1210
aðstoðarskólastjóri grunnskóla                                                         1229
aðstoðarverslunarstjóri                                                                        5221
aðstoðarverslunarstjóri (aðallega við afgreiðslu)                         5221
aðstoðarverslunarstjóri (aðallega við stjórnun)                           1224
aðstoðaryfirlögregluþjónn                                                                 5162
afbrotafræðingur                                                                                   2442
afgreiðsla á skyndibitastað                                                                 5221
afgreiðsla á sólbaðsstofu                                                                     5226
afgreiðsludama                                                                                       5221
afgreiðslugjaldkeri                                                                                 4211
afgreiðslukona                                                                                        5221
afgreiðslukona á afgreiðslukassa                                                      5223
afgreiðslumaður                                                                                     5221
afgreiðslumaður á afgreiðslukassa                                                   5223
afgreiðslumaður á bílaleigu                                                                5224
afgreiðslumaður á kaffiteríu                                                               5221
afgreiðslumaður á lager                                                                       5221
afgreiðslumaður á lyftara                                                                    8333
afgreiðslumaður á matsölustað                                                         5221
afgreiðslumaður á pítsastað                                                               5221
afgreiðslumaður á sólbaðsstofu                                                        5221
afgreiðslumaður í blómabúð                                                             5221
afgreiðslumaður í dagvöruverslun                                                   5221
afgreiðslumaður í heildsölu                                                                5224
afgreiðslumaður í ljósmyndavöruverslun                                       5221
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afgreiðslumaður í lyfjaverslun                                                           5221
afgreiðslumaður í málningarvöruverslun                                       5224
afgreiðslumaður í myndbandaleigu                                                5221
afgreiðslumaður í pípulagningaverslun                                         5224
afgreiðslumaður í raflagnaverslun                                                   5224
afgreiðslumaður í sérvöruverslun                                                     5224
afgreiðslumaður í sjoppu                                                                    5221
afgreiðslumaður í stórmarkaði                                                          5221
afgreiðslumaður í sundlaug                                                               4211
afgreiðslumaður í sölutjaldi                                                                5230
afgreiðsluritari                                                                                         4222
afgreiðsluritari á bókasafni                                                                 4141
afgreiðslurmaður í kjötborði í verslun                                             5221
afgreiðslustjóri (aðallega við stjórnun)                                           1233
afgreiðslustjóri í flutningafyrirtæki                                                   1226
afgreiðslustjóri í heildsölu                                                                   1224
afgreiðslustjóri í smásölu                                                                     1224
afgreiðslustúlka                                                                                      5221
afleiðumiðlari                                                                                          2121
aktygjasmiður                                                                                         7442
akuryrkjubóndi                                                                                       6111
alifuglabóndi                                                                                           6122
alifuglabóndi með ferðaþjónustu                                                     6122
alifuglaráðunautur                                                                                 2214
allsherjargoði                                                                                          2460
alþingismaður                                                                                         1110
alþingisvörður                                                                                         9151
alþjóðamarkaðsfræðingur                                                                  2419
alþjóðastjórnmálafræðingur                                                              2443
alþjóðaviðskiptafræðingur                                                                 2419
apótekari                                                                                                  2224
arkitekt                                                                                                      2141
atvinnumaður í íþróttum                                                                     3475
atvinnumálafulltrúi                                                                               3439
atvinnumiðlari                                                                                        3423
atvinnuráðgjafi                                                                                       2412
atvinudansari                                                                                          2454
auglýsingafulltrúi                                                                                   3419
auglýsingahönnuður                                                                            3471
auglýsingaleikstjóri                                                                               2455
auglýsingaráðgjafi                                                                                 2413
auglýsingasali                                                                                         3429
auglýsingastjóri (aðallega við stjórnun)                                         1234
auglýsingateiknari með a.m.k. 3 ára háskólanám                        2452
auglýsingateiknari með minna en 3 ára háskólanám                 3471
auglýsingatæknir                                                                                   3429
augnlæknir                                                                                               2221
augnþjálfi                                                                                                 3229
au-pair                                                                                                       5131

Á
ábóti                                                                                                           2460
áfangastjóri                                                                                              2351
áfengisráðgjafi                                                                                        3460
áfengisvarnarfulltrúi                                                                             3460
áfengisvarnarráðunautur                                                                    3460
áhaldasmiður                                                                                          7311
áhugaleikari                                                                                             3474
áhættugreinandi (tryggingar)                                                           3412
áhættuleikari                                                                                           3474
álsteypumaður                                                                                       8121
áltaki                                                                                                          8121
áttavitasmiður                                                                                         7311
áætlunarbílstjóri                                                                                     8322

B
baadermaður                                                                                          8278
baðvörður                                                                                                 5169
baggabindivélastjóri                                                                             8324

bakarameistari                                                                                        7412
bakari                                                                                                         7412
ballettdansari                                                                                          2454
ballettkennari                                                                                         3340
bandamaður                                                                                           9330
bankafulltrúi                                                                                            3418
bankagjaldkeri                                                                                        4212
bankaritari                                                                                               4122
bankastarfsmaður við móttöku og afgreiðslu  

viðskiptavina                                                                                    4222
bankastjóri                                                                                               1210
bankaútibússtjóri                                                                                   1227
barnahjúkrunarfræðingur                                                                   2230
barnalæknir                                                                                             2221
barnatannlæknir                                                                                    2222
barnavagnasmiður                                                                                7422
barnfóstra                                                                                                 5131
barþjónn                                                                                                                                                    5123
bassaleikari                                                                                              3473
bátasmiður (tré)                                                                                     7124
bátsmaður á farskipi                                                                             8334
bátsmaður á fiskibáti minni en 20 brúttótonn                             6419
bátsmaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn                           6429
bátsmaður á frystitogara stærri en 20 brúttótonn                      6429
bátsmaður á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn                       6429
bátsmaður á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn             6429
bátsmaður á varðskipi                                                                          5169
bátsmaður á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn                     6429
beinasérfræðingur                                                                                 2221
beitningarmaður                                                                                   6419
bensínafgeiðslumaður                                                                         5221
beykir                                                                                                         7422
bifreiðaeftirlitsmaður                                                                           3152
bifreiðasali                                                                                               5224
bifreiðasmiður                                                                                         7213
bifreiðasmiður                                                                                         7213
bifreiðasmíðameistari                                                                           7213
bifreiðasmíðanemi                                                                                7213
bifvélavirki                                                                                               7231
bifvélavirkjameistari                                                                             7231
bingóupplesari                                                                                       3472
birgðaritari                                                                                               4131
birgðastjóri                                                                                              3416
birgðastjóri (aðallega við stjórnun)                                                  1235
birgðavörður                                                                                           4131
biskup Íslands                                                                                         2460
biskupsritari                                                                                                                                           2460
bílamálarameistari                                                                                 7142
bílamálari                                                                                                 7142
bílaréttingarmaður                                                                                7213
bílasali                                                                                                       5224
bílasmiður                                                                                                7213
bílastæðavörður                                                                                     9152
bílaviðgerðarmaður                                                                              7231
bílaþvottamaður                                                                                    9133
bílfreyja                                                                                                     5112
bílrúðuþvottamaður                                                                             8340
bílstjóri á vatnsdælubíl                                                                         8331
bílstjóri flutningabifreiðar með frystibúnað                                  8323
bílstjóri flutningabifreiðar með hitabúnað                                    8324
bílstjóri flutningabifreiðar með kælibúnað                                   8324
bílstjóri flutningabifreiðar með tengibúnað                                 8324
bílstjóri gámaflutningabíls                                                                 8324
bílstjóri hópferðabíls                                                                             8323
bílstjóri leigubíls                                                                                     8321
bílstjóri mjólkurbíls                                                                               8324
bílstjóri olíubíls                                                                                       8324
bílstjóri sendibíls                                                                                    8322
bílstjóri skólabíls                                                                                     8323
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bílstjóri sópbíls                                                                                       8332
bílþjónn                                                                                                    5112
björgunarsveitarmaður                                                                       5169
blaðafulltrúi                                                                                             2413
blaðaljósmyndari                                                                                   3131
blaðamaður                                                                                             2451
blaðasali                                                                                                    9111
blaðberi                                                                                                     9140
blakþjálfari                                                                                               3475
blikksmiður                                                                                              7213
blikksmíðameistari                                                                                7213
blindrakennari                                                                                        2331
blindraráðgjafi                                                                                        3460
blindraþjálfi                                                                                             3229
blómaræktandi                                                                                       6113
blómaskreytingamaður                                                                       3471
blómaskreytir                                                                                          3471
borgarbókari                                                                                           1231
borgarbókavörður                                                                                 2432
borgarfulltrúi                                                                                           1110
borgargjaldkeri                                                                                       1231
borgarhagfræðingur                                                                             2441
borgarlandafærðingur                                                                         2442
borgarlæknir                                                                                           2221
borgarlögmaður                                                                                     2421
borgarráðsmaður                                                                                   1110
borgarritari                                                                                               1120
borgarskipulagsfræðingur                                                                  2141
borgarstjóri                                                                                              1120
borgarstjórnarfulltrúi                                                                           1110
borgarverkfræðingur                                                                            1210
borgarverkfræðingur                                                                            2142
bormaður                                                                                                 8113
bókari                                                                                                         3433
bókasafns- og upplýsingafræðingur                                               2432
bókasafnsfræðingur                                                                             2432
bókasafnsritari                                                                                        4141
bókaútgefandi (færri en starfsmenn)                                              1319
bókavörður (án háskólaprófs)                                                            3437
bókavörður við almenna afgreiðslu                                                 4141
bókbandsmeistari                                                                                 7345
bókbindari                                                                                               7345
bókfærsluritari                                                                                        4114
bókhaldari                                                                                                3433
bókhaldsritari                                                                                          4121
bókmenntafræðingur                                                                           2444
bókmenntagagnrýnandi                                                                     2451
bókmenntaráðunautur                                                                        2451
bókmenntaþýðandi                                                                              2444
bóksali                                                                                                       5221
bólstrarameistari                                                                                    7437
bólstrari                                                                                                     7437
bóndi með blandað bú (akuryrkja og búfjárrækt)                       6130
bóndi með blandað bú (akuryrkja, búfjárrækt,  

ferðaþjónustu)                                                                                 6130
bóndi með blandað bú (akuryrkju-, grænmetis- eða  

ylræktarbú)                                                                                       6114
brettamaður við malbikun                                                                  9311
bréfaritari                                                                                                 4115
bréfberi                                                                                                     4145
bruggari                                                                                                    8277
brunaeftirlitsmaður                                                                                                                      3151
brunamálastjóri                                                                                      1210
brunavörður                                                                                            5161
brúarsmiður við hengibrýr                                                                 7215
brúarsmiður við stálbrýr                                                                      7214
brúðugerðarmaður                                                                               7436
brúðuleikari                                                                                             2455
brúðuleikhússtjóri                                                                                 2455

brúðuleikstjóri                                                                                         3474
bryti á heimili                                                                                          5121
bryti á skipi                                                                                               5122
burðardrengur                                                                                        9151
burðarmaður á hóteli                                                                           9151
burðarmaður við vöruútkeyslu                                                          9151
burstagerðarmaður                                                                               7424
búfjárbóndi með blandað fjárbú                                                      6124
búfjárbóndi með blandað fjárbú og ferðaþjónustu                   6124
búfjárbóndi ót.a.s.                                                                                 6129
búfjárfræðingur                                                                                      2213
búfræðingur                                                                                            3212
búnaðarhagfræðiráðunautur                                                             2214
búnaðarmálastjóri                                                                                 1210
búnaðarráðunautur                                                                              2214
búnaðarráðunautur lífrænn búskapur og landnýting               2214
búningahönnuður                                                                                                                         3471
búningahönnuður með a.m.k. 3 ára háskólanám                       2452
búningaskiptir í leikhúsi                                                                      5141
búningavörður                                                                                       7433
bústjóri                                                                                                      1221
bústjórnartæknir                                                                                    3212
bústýra                                                                                                      5121
bútæknir                                                                                                   3212
bútækniráðunautur                                                                               2214
bygginga- og bútækniráðunautur                                                   2214
byggingareftirlitsmaður                                                                      3151
byggingarfræðingur                                                                             3112
byggingarfulltrúi                                                                                   2141
byggingariðnfræðingur                                                                       3112
byggingarmeistari                                                                                 7123
byggingarsmiður                                                                                   7123
byggingarstjóri                                                                                       1223
byggingartæknifræðingur                                                                  2142
byggingartæknir                                                                                    3112
byggingarverkfræðingur                                                                                                       2142
byggingastarfsmaður við niðurrif húsa                                          7129
byggingaverktaki                                                                                                                            7123
byggingaþvottamaður                                                                         7143
byssusmiður                                                                                            7222
býflugnabóndi                                                                                        6129
bæjarfulltrúi                                                                                             1110
bæjargjaldkeri                                                                                         1231
bæjarlögmaður                                                                                       2421
bæjarráðsmaður                                                                                     1110
bæjarritari                                                                                                 1120
bæjarstjóri                                                                                                1120
bæjartæknifræðingur                                                                           2142
bæjarverkfræðingur                                                                              2142
bæjarverkstjóri                                                                                       1239
bæklunarlæknir                                                                                      2221
bæklunarskurðlæknir                                                                           2221

D
dagforeldri                                                                                               5131
daggæslufulltrúi                                                                                     3439
daggæsluráðgjafi                                                                                   3439
dagmaður í vél                                                                                        8162
dagmamma                                                                                             5131
dagmóðir                                                                                                  5131
dagskrárframleiðandi                                                                           2451
dagskrárgerðarmaður                                                                          2451
dagskrárklippari                                                                                     3131
dagskrárritstjóri                                                                                      3131
dagskrárstjóri                                                                                          1229
dagskrártæknimaður                                                                            3132
dagskrártæknimeistari                                                                         3132
dagvistarfulltrúi                                                                                      3439
dansari á skemmtistað                                                                         3473
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danshljómsveitarstjóri                                                                         3473
danshöfundur                                                                                         2454
danskennari                                                                                                                                           3340
dánardómsstjóri                                                                                                                               2429
dávaldur                                                                                                   3474
deilarstjóri á sölu- og markaðssviði                                                 1233
deildarbókavörður                                                                                 2432
deildarfulltrúi á Alþingi                                                                        3439
deildarhjúkrunarfræðingur                                                                 2230
deildarlæknir                                                                                           2221
deildarmeinatæknir                                                                              1229
deildarstjóri á birgðasviði                                                                   1235
deildarstjóri á dreifingasviði                                                               1235
deildarstjóri á innheimtusviði                                                            1235
deildarstjóri á skattstofu                                                                      1229
deildarstjóri dreifingar- og innkaupadeildar                                                 1235
deildarstjóri í almannatengslum                                                                                  1234
deildarstjóri í almannatryggingum                                                  1229
deildarstjóri í banka                                                                              1227
deildarstjóri í byggingariðnaði                                                          1223
deildarstjóri í endurskoðun                                                                1227
deildarstjóri í ferðaþjónustu                                                                                              1229
deildarstjóri í félagsþjónustu                                                             1229
deildarstjóri í fiskeldisstöð                                                                  1221
deildarstjóri í fiskveiðum                                                                     1221
deildarstjóri í fjarskiptafyrirtæki                                                        1226
deildarstjóri í fjármáladeild                                                                 1231
deildarstjóri í flutningafyrirtæki                                                        1226
deildarstjóri í framhaldsskóla                                                             1229
deildarstjóri í gagnavinnslu                                                                1227
deildarstjóri í garðyrkju                                                                        1221
deildarstjóri í háskóla                                                                           1229
deildarstjóri í heilbrigðisstofnun                                                       1229
deildarstjóri í heildsölu                                                                         1224
deildarstjóri í hótelrekstri                                                                    1225
deildarstjóri í hugbúnaðarfyrirtæki                                                 1227
deildarstjóri í iðnaði (fiskiðnaður meðtalinn)                                1222
deildarstjóri í landbúnaði                                                                    1221
deildarstjóri í leikskóla                                                                         2332
deildarstjóri í líkamsræktarstöð                                                         1229
deildarstjóri í mannvirkjagerð                                                           1223
deildarstjóri í ráðuneyti                                                                       1229
deildarstjóri í rekstri heimilisþjónustu                                             1228
deildarstjóri í ræstingarrekstri                                                           1228
deildarstjóri í ræstingarþjónustu                                                      1228
deildarstjóri í samgöngufyrirtæki                                                     1226
deildarstjóri í samskiptafyrirtæki                                                      1226
deildarstjóri í skógrækt                                                                        1221
deildarstjóri í smásölu                                                                          1224
deildarstjóri í starfsmannahaldi                                                         1232
deildarstjóri í stoðdeild ót.a.s.                                                            1239
deildarstjóri í stóriðju                                                                           1222
deildarstjóri í söludeild                                                                        1224
deildarstjóri í tryggingafyrirtæki                                                       1227
deildarstjóri í veitingahúsarekstri                                                     1225
deildarstjóri í vörugeymslufyrirtæki                                                 1226
deildarstjóri í þjónustufyrirtæki                                                        1227
deildarstjóri rannsóknar- og þróunardeildar                                 1237
deildarstjóri rannsóknardeildar                                                                                     1237
deildarstjóri tölvudeildar                                                                     1236
deildarstjóri tölvusviðs                                                                                                             1236
deildarstjóri við afgreiðslu í verslun                                                 5221
deildarstjóri við gangnagerð                                                             1223
deildarstjóri við gæðaeftirlit                                                                                              1227
deildarstjóri við heimilishjálp                                                             1228
deildarstjóri við persónulega umönnun                                         1228
deildarstjóri við rekstur heimilishjálpar                                          1228
deildarstjóri þróunardeildar                                                               1237
deildarstóri í orkuveitu                                                                                                             1222

deildarþroskaþjálfi                                                                                 2342
demantsskeri                                                                                           7313
djákni                                                                                                                                                             2460
dómarafulltrúi                                                                                         2422
dómararitari                                                                                             3432
dómari                                                                                                                                                          2422
dómari í kjaradómi                                                                                2422
dómprófastur                                                                                          2460
dómritari                                                                                                   3431
dómsstjóri                                                                                                2422
dómtúlkur                                                                                                2444
dómvörður                                                                                                                                              5169
dósent                                                                                                       2310
dráttarbifreiðastjóri                                                                               8331
dráttarbílstjóri                                                                                         8324
dráttarvélarstjóri                                                                                    8331
dreifingarstjóri (aðallega við stjórnun)                                           1235
dreifingarstjóri (ekki við stjórnun)                                                    3419
dulmálsfræðingur                                                                                  9330
dúklagningameistari                                                                             7132
dúklagningarmaður                                                                              7132
dyravörður                                                                                               9152
dýraeftirlitsmaður                                                                                  6129
dýrafræðingur                                                                                         2211
dýragæslumaður                                                                                   6129
dýrahirðir á friðlandi                                                                             6129
dýrahirðir í dýragarði                                                                            6129
dýralæknir                                                                                                2223
dýraráðgjafi                                                                                             3227
dýraræktandi ót.a.s.                                                                               6129
dýraræktunarmaður á rannsóknarstofu                                         6129

e
eðlisfræðingur                                                                                         2111
eðlisverkfræðingur                                                                                2146
efnafræðingur                                                                                                                                     2113
efnafræðingur í lyfjafræði                                                                   2113
efnahagsráðgjafi ríkisstjórnar                                                            2419
efnahagssérfræðingur                                                                         2419
efnatæknifræðingur                                                                             2146
efnatæknir                                                                                               3111
efnaverkfræðingur                                                                                 2146
efnaverktæknir                                                                                       3116
eftirherma                                                                                                3474
eftirlitsdýralæknir                                                                                  2223
eftirlitskennari                                                                                         2352
eftirlitsmaður                                                                                           3152
eftirlitsmaður með flugöryggistækjum                                           3145
eftirlitsmaður með gæðamálum                                                       3152
eftirlitsmaður með mál og vog                                                          3449
eftirlitsmaður með stöðlum                                                               3152
eftirlitsmaður með verðlagi                                                                3449
eggjaframleiðandi                                                                                 6122
einkabílstjóri                                                                                           8322
einkakennari á framhaldsskólastigi                                                 2320
einkaleyfismiðlari                                                                                   2419
einkaritari                                                                                                 3431
einkaþjálfari                                                                                                                                           3475
einkaþjónn                                                                                               5142
einleikari                                                                                                   2453
einsöngvari                                                                                              2453
eiturefnafræðingur                                                                                2212
eiturefnakafari                                                                                        5161
ekill                                                                                                             9330
eldsmiður                                                                                                 7221
eldsneytisverkfræðingur                                                                     2146
eldvarnareftirlitsmaður                                                                        3151
eldvarnarfulltrúi                                                                                     3151
endurmenntunarstjóri                                                                         1229
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endurskoðandi                                                                                       2411
erfðafræðingur                                                                                       2211
erindreki með fullt umboðsvald                                                       1120

F
fagdeildarstjóri                                                                                       2320
fagmálastjóri                                                                                           2320
fagmenntaráðgjafi                                                                                 2352
fagráðgjafi                                                                                                2352
fangaprestur                                                                                            2460
fangavörður                                                                                                                                           5163
fangelsismálastjóri                                                                                 1210
faranddýralæknir                                                                                   2223
farandsali                                                                                                  5222
fararstjóri                                                                                                  5113
farmiðasali                                                                                               4221
farmskrárritari                                                                                         4133
farprestur                                                                                                 2460
fastafulltrúi hjá alþjóðastofnun                                                         1120
fasteignamatsmaður                                                                             3152
fasteignamiðlari                                                                                     3413
fasteignasali                                                                                             3413
fatafella                                                                                                     3473
fatahönnuður                                                                                          3471
fegrunarsérfræðingur                                                                           5141
feldskeri                                                                                                    7434
ferðafræðingur                                                                                       3414
ferðamálafræðingur                                                                              2442
ferðamálafulltrúi                                                                                    3414
ferðamálaráðgjafi                                                                                   3414
ferðamálastjóri                                                                                       1210
ferðaráðgjafi                                                                                            3414
ferðaþjónustubóndi aðallega við hússtjórn                                  5121
ferðaþjónustubóndi aðallega við leiðsögn                                   5113
ferðaþjónustubóndi með alifuglarækt                                           6122
ferðaþjónustubóndi með blandað bú (akuryrkja og  

búfjárrækt)                                                                                        6130
ferðaþjónustubóndi með blandað fjárbú                                      6124
ferðaþjónustubóndi með fiskeldi                                                     6151
ferðaþjónustubóndi með garðyrkjurækt                                       6113
ferðaþjónustubóndi með kvikfjárrækt                                            6121
ferðaþjónustubóndi með skógrækt                                                                         6140
ferðaþjónustubóndi með ylrækt                                                       6113
ferðaþjónustubóndi með æðarvarp                                                6129
ferjuþjónn                                                                                                5112
ferskfiskeftirlitsmaður                                                                           3152
ferskfiskmatsmaður                                                                               3152
féhirðir á skrifstofu                                                                                 4211
féhirðir við spilaborð                                                                             4213
félagsfræðingur                                                                                      2442
félagsfræðingur við námsrannsóknir                                               2351
félagsliði                                                                                                   5142
félagsmálafulltrúi                                                                                   3460
félagsmálastjóri                                                                                      1239
félagsráðgjafi                                                                                           2446
fiðluleikari                                                                                                 2453
fiðlusmiður                                                                                               7312
filmuklippari                                                                                            3131
filmuskeytingarmaður                                                                         7344
fimleikamaður                                                                                         3474
fimleikaþjálfari                                                                                        3475
fiskeldisbóndi                                                                                          6151
fiskeldisfræðingur                                                                                                                          2211
fiskeldisfræðingur með diplómapróf                                               3211
fiskeldismaður                                                                                         6151
fiskeldisráðunautur                                                                               2214
fiskeldistæknir                                                                                         6151
fiskiðnaðarmaður                                                                                   7419
fiskifræðingur                                                                                          2211

fiskilíffræðingur                                                                                      2211
fiskmatsmaður                                                                                        7419
fiskmatsmaður við gæðaeftirlit                                                         3152
fiskmatsmaður við gæðaeftirlit                                                         3152
fiskreykingarmaður                                                                               7419
fisksali                                                                                                        7419
fisksjúkdómafræðingur                                                                        2211
fisksölustjóri                                                                                             7419
fisktæknir                                                                                                 7419
fiskverkakona                                                                                          9321
fiskverkamaður                                                                                                                                  9322
fiskverkandi                                                                                             7419
fiskvinnslukona                                                                                       7419
fiskvinnslumaður                                                                                   7419
fíntækjasmiður                                                                                       7311
fjallaleiðsögumaður                                                                              5113
fjarskiptafræðingur                                                                               3114
fjarskiptatæknifræðingur                                                                    2144
fjarskiptatæknir                                                                                      3114
fjarskiptaverkfræðingur                                                                       2144
fjarskiptavirki                                                                                           7244
fjárhagsáætlunarfulltrúi                                                                       3433
fjármálafulltrúi                                                                                        3418
fjármálafulltrúi (sölu-,ráðgjafa-og fjármálaþjónustu)                 3418
fjármálaráðgjafi                                                                                      3411
fjármálaráðgjafi (tryggingar)                                                              3412
fjármálaráðgjafi við sölu verðbréfa                                                   3411
fjármálasérfræðingur                                                                            2419
fjármálastjóri                                                                                           1231
fjósamaður                                                                                               9162
fjölbrautarskólakennari                                                                        2320
fjöllistamaður                                                                                          2452
fjölmiðlafræðingur                                                                                2442
fjölmiðlatæknir                                                                                       3139
fjölmiðlatæknir                                                                                       3471
fjölskylduráðgjafi                                                                                   3460
flakari (við handflökun)                                                                        7419
flakari við vélflökun                                                                               8279
flautuleikari                                                                                             2453
flísalagningarmaður                                                                             7133
flokksstjóri við garðyrkju                                                                     9211
flokksstjóri við götu-og lóðahreinsun                                             9161
flokksstjóri við sorphirðu                                                                     9153
flokksstjóri við vegagerð                                                                     9312
flotlagningarmaður                                                                               7133
flugafgreiðslufólk                                                                                                                            4222
flugafgreiðslukona                                                                                4222
flugafgreiðslumaður                                                                             4222
flugafgreiðslustjóri                                                                                1229
flugeldagerðarmaður                                                                           7112
flugfjarskiptamaður                                                                              3132
flugfreyja                                                                                                  5111
fluggagnafræðingur                                                                             3434
flugkennari                                                                                               3340
flugkortagerðarmaður með háskólapróf                                       2148
flugleiðsögumaður                                                                               3143
flugmaður                                                                                                3143
flugmálastjóri                                                                                          1210
flugradíómaður                                                                                      3132
flugrekstrarstjóri                                                                                     3431
flugstjóri                                                                                                   3143
flugumferðarstjóranemi                                                                      3144
flugumferðarstjóri                                                                                 3144
flugumsjónarmaður                                                                              3144
flugvallareftirlitsmaður                                                                        5169
flugvallarstjóri (fleiri en 10 starfsmenn)                                          1210
flugvallarstjóri (færri en 10 starfsmenn)                                         1316
flugvallarvörður                                                                                     5169
flugvélasmiður                                                                                        7232
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flugvélatæknir                                                                                         3115
flugvélaverkfræðingur                                                                         2145
flugvélavirki                                                                                             7232
flugvélstjóri                                                                                              3143
flugvirki                                                                                                     7232
flugþjónn                                                                                                 5111
flugöryggistækjaeftirlitsmaður                                                         3145
flutningabílstjóri                                                                                     8324
flutningamiðlari                                                                                     3422
flutningaritari                                                                                          4133
flutningastjóri (aðallega við stjórnun)                                                                   1235
flutningaverkamaður                                                                           9330
forðagæslumaður                                                                                  3449
foringi í Hjálpræðisher                                                                         3480
formaður atvinnulífssamtaka                                                             1142
formaður dýraverndunarfélags                                                         1143
formaður náttúruverndarsamtaka                                                   1143
formaður neytendasamtaka                                                               1143
formaður stjórnmálaflokks                                                                 1141
formaður umhverfisverndarsamtaka                                               1143
formlistamaður (í leikhúsi)                                                                  2452
fornleifafræðingur                                                                                 2442
fornminjavörður                                                                                     2431
fornmunasali                                                                                           5221
forritari                                                                                                      2132
forritari gagnagrunna                                                                                                                2132
forritari samskiptakerfa                                                                        2132
forsetaritari                                                                                              1120
forseti Alþingis                                                                                        1110
forseti borgarstjórnar                                                                           1110
forseti bæjarráðs                                                                                    1110
forseti háskóladeildar                                                                           1229
forseti heildarsamtaka stéttarfélaga                                                1142
forseti Hæstaréttar                                                                                 2422
forseti Íslands                                                                                          1110
forstjóri                                                                                                     1210
forstjóri fangelsismálastofnunar                                                       1210
forstjóri stofnunar á vegum ríkisins                                                 1210
forstöðmaður                                                                                          1229
forstöðulæknir                                                                                        1229
forstöðumaður bílastæðasjóðs                                                         1239
forstöðumaður bókasafns                                                                                                    2432
forstöðumaður dagvistar (umönnun aldraðra)                            1239
forstöðumaður dagvistar (umönnun barna)                                 1239
forstöðumaður fangelsins                                                                                                    1229
forstöðumaður fasteignastofu                                                           1239
forstöðumaður félagsmiðstöðvar (aðallega við stjórnun)         1229
forstöðumaður félagsmiðstöðvar (ekki við stjórnun)                 3460
forstöðumaður framleiðslu- og rekstrardeildar ót.a.s.                1229
forstöðumaður frístundaheimilis                                                      2359
forstöðumaður gæsluvallar                                                                5131
forstöðumaður höfuðborgarstofu                                                    1239
forstöðumaður íþróttahúss (aðallega við stjórnun)                    1239
forstöðumaður íþróttahúss (ekki við stjórnun)                             5164
forstöðumaður listasafns                                                                     2431
forstöðumaður minjasafns                                                                 2431
forstöðumaður safnaðar                                                                      2460
forstöðumaður safns (færri en 10 starfsmenn)                             1319
forstöðumaður stofnunar (færri en 10 starfsmenn)                    1319
forstöðumaður sundlaugar (aðallega við stjórnun)                    1239
forstöðumaður umhverfis- og tæknisviðs                                     1239
forstöðumaður vinnuskóla (aðallega við stjórnun)                     1239
forstöðumaður æskulýðsstöðvar (aðallega við stjórnun)         1239
forstöðumaður æskulýðsstöðvar (ekki við stjórnun)                  3460
forvarnarfulltrúi                                                                                      3460
forvörður                                                                                                  2452
fóðurfræðingur                                                                                       2213
fólksflutningabílstjóri                                                                           8323
fósturforeldri                                                                                           5142

fósturfræðingur                                                                                      2211
fótaaðgerðafræðingur                                                                         3226
fótsnyrtir                                                                                                   5141
framhaldsskólakennari                                                                         2320
framkvæmdastjóri                                                                                 1210
framkvæmdastjóri almannavarna ríkisins                                      1210
framkvæmdastjóri atvinnulífssamtaka                                           1142
framkvæmdastjóri fiskmarkaðar (færri en 10 starfsmenn)       1314
framkvæmdastjóri frystihús (10 starfsmenn eða fleiri)              1222
framkvæmdastjóri happdrættis (færri en 10 starfsmenn)         1319
framkvæmdastjóri heildarsamtaka stéttarfélaga                         1142
framkvæmdastjóri heimilisþjónustu (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1318
framkvæmdastjóri í byggingariðnaði (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1313
framkvæmdastjóri í fiskveiðum (færri en 10 starfsmenn)         1311
framkvæmdastjóri í fjarskiptarekstri (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1316
framkvæmdastjóri í flutningarekstri (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1316
framkvæmdastjóri í frystihúsi (færri en 10 starfsmenn)             1312
framkvæmdastjóri í heildsölu (færri en 10 starfsmenn)             1314
framkvæmdastjóri í iðnaði (færri en 10 starfsmenn)                  1312
framkvæmdastjóri í landbúnaði (færri en 10 starfsmenn)        1311
framkvæmdastjóri í litlu verktakafyrirtæki                                     1313
framkvæmdastjóri í ræstingarrekstri (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1318
framkvæmdastjóri í skógrækt (færri en 10 starfsmenn)            1311
framkvæmdastjóri í smásölu (færri en 10 starfsmenn)              1314
framkvæmdastjóri í tryggingarekstri (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1317
framkvæmdastjóri í útgerð (færri en 10 starfsmenn)                 1311
framkvæmdastjóri í veitingahúsarekstri (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1315
framkvæmdastjóri í æskulýðs- og tómstundarekstri  

(færri en 10 starfsmenn)                                                               1319
framkvæmdastjóri íþróttafélags (færri en 10 starfsmenn)        1319
framkvæmdastjóri íþróttaráðs                                                           1239
framkvæmdastjóri íþróttasamtaka                                                   1143
framkvæmdastjóri líkamsræktarstöðvar (fleiri en  

10 starfsmenn)                                                                                1210
framkvæmdastjóri líkamsræktarstöðvar (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1319
framkvæmdastjóri líknarsamtaka                                                     1143
framkvæmdastjóri safns (10 starfsmenn eða fleiri)                     1239
framkvæmdastjóri safns (færri en 10 starfsmenn)                       1319
framkvæmdastjóri samskiptafyrirtækis                                          1210
framkvæmdastjóri skipulagssjóðs                                                    1239
framkvæmdastjóri smáfyrirtækis í byggingariðnaði                   1313
framkvæmdastjóri sorphreinsunarstöðvar (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1318
framkvæmdastjóri stéttarfélags                                                        1142
framkvæmdastjóri stjórnmálaflokks                                                1141
framkvæmdastjóri stofnunar á vegum ríkisins                             1210
framkvæmdastjóri veitingastaðar (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1315
framkvæmdastjóri við rekstur vörugeymslu (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1316
framkvæmdastjóri við umhverfisvernd (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1319
framkvæmdastjóri vörugeymslufyrirtækis (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1316
framkvæmdastjóri þjónustufyrirtækis (færri en  

10 starfsmenn)                                                                                1317
framköllunarmaður                                                                               7344
framleiðsluritari                                                                                      4132
framleiðslustjóri í iðnaði (fiskiðnaður meðtalinn)                        1222
framleiðslutæknir                                                                                   3119
framreiðslumaður                                                                                  5123
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framreiðslumeistari                                                                               5123
fréttaljósmyndari                                                                                   3131
fréttamaður                                                                                             2451
fréttaritari                                                                                                 2451
fréttastjóri                                                                                                 2451
fréttastjóri (aðallega við stjórnun)                                                    1229
fréttateiknari                                                                                           3471
frístundaleiðbeinandi                                                                           5131
frístundaráðgjafi                                                                                     3340
frjálsíþróttamaður                                                                                 3475
frjálsíþróttaþjálfari                                                                                 3475
frjótæknir                                                                                                 3227
frumugreinir                                                                                            3211
frumulíffræðingur                                                                                  2211
frystihússtjóri                                                                                          1222
frystihússtjóri (færri en 10 starfsmenn)                                           1312
fræðimaður á sviði eðlisfræði                                                             2111
fræðimaður á sviði stjörnufræði                                                        2111
fræðimaður við kennslu á háskólastigi                                           2310
fræðslufulltrúi                                                                                         2413
fræðslustjóri                                                                                             1229
fuglafræðingur                                                                                       2211
fuglaveiðimaður                                                                                                                               6154
fulltrúi aðalbókara                                                                                 3433
fulltrúi á félagsmálastofnun                                                               3460
fulltrúi á skattstofu                                                                                3442
fulltrúi fjármálastjóra                                                                            3419
fulltrúi forstöðumanns                                                                         3431
fulltrúi hjá atvinnuleysistryggingasjóði                                          3443
fulltrúi hjá Tryggingastofnun ríkisins                                               3443
fulltrúi hjá vinnumálastofnun                                                            3443
fulltrúi í almannatengslum                                                                 3436
fulltrúi í starfsmannahaldi                                                                   3431
fulltrúi í vinnumiðlun                                                                            3423
fulltrúi rektors                                                                                         3431
fulltrúi skólameistara                                                                            3431
fulltrúi starfsmannastjóra                                                                    3431
fulltrúi við hagskýrslugerð                                                                  3434
fulltrúi við útgáfu atvinnuleyfa                                                          3444
fulltrúi við útgáfu byggingarleyfa                                                     3444
fulltrúi við útgáfu persónuskilríkja                                                   3444
fulltrúi við útgáfu ökuleyfa                                                                 3444
fulltrúi við útreikning á flutningagjöldum                                     3421
fulltrúi við vegabréfaskoðun                                                              3441
fulltrúi við vegabréfaútgáfu                                                               3444
fylgdarkona                                                                                             5142
fylgdarmaður                                                                                          5142
fyrirsæta                                                                                                    5210
föndurkennari                                                                                         3340
förðunarfræðingur                                                                                5141
förðunarmeistari                                                                                    5141

g
gagnagrunnsstjóri                                                                                 2139
gagnaritari                                                                                               4113
gagnasafnsfræðingur                                                                           2139
gagnrýnandi                                                                                            2451
gangastúlka                                                                                             5132
gangavörður                                                                                           9152
gangbrautarvörður                                                                               9152
garðaarkitekt                                                                                                                                        2141
garðplöntufræðingur                                                                           2213
garðsláttuvélastjóri                                                                               8331
garðyrkjubóndi                                                                                       6113
garðyrkjubóndi með ferðaþjónustu                                                6113
garðyrkjufræðingur                                                                               2213
garðyrkjuiðnfræðingur                                                                         6113
garðyrkjumaður                                                                                     6113
garðyrkjumaður                                                                                     9211

garðyrkjumeistari                                                                                   6113
garðyrkjuráðunautur                                                                            2214
garðyrkjustjóri                                                                                         1221
gatnahreinsunarbílstjóri                                                                      8332
gatnamálastjóri                                                                                      1229
gámaflutningabílstjóri                                                                         8324
gámaþvottamaður                                                                                9140
geðhjúkrunarfræðingur                                                                       2230
geðlæknir                                                                                                 2221
geimverkfræðingur                                                                               2111
geislafræðingur                                                                                      2225
gerðardómari                                                                                          2422
gerlafræðingur                                                                                       2211
gerlatæknir                                                                                              3211
gestakennari á framhaldsskólastigi                                                 2320
gestakennari á háskólastigi                                                                2310
gestamóttökustjóri                                                                               4222
gigtarlæknir                                                                                             2221
gimsteinasmiður                                                                                    7313
gistihússtjóri (fleiri en 10 starfsmenn)                                             1210
gistihússtjóri (færri en 10 starfsmenn)                                            1315
gítarleikari                                                                                                3473
gítarsmiður                                                                                              7312
gjaldeyrismiðlari                                                                                     3411
gjaldheimtufulltrúi                                                                                3442
gjaldheimtustjóri                                                                                   1231
gjaldkeri á ferðaskrifstofu                                                                   4211
gjaldkeri á pósthúsi                                                                               4212
gjaldkeri á skrifstofu                                                                             4211
gjaldkeri í banka                                                                                     4212
gjaldkeri í sparisjóði                                                                              4212
gleraugnafræðingur                                                                             3224
glerblásari                                                                                                 7322
glergerðarmaður                                                                                   7322
glergrafari                                                                                                 7323
glerísetningarmaður                                                                                                                   7123
glerlistakona                                                                                            2452
glerlistamaður                                                                                         2452
glermálari                                                                                                 7324
glerskreytingarmaður                                                                           7323
glerskurðarmaður                                                                                  7322
glerslípari                                                                                                 7322
glersmiður                                                                                                7322
gluggahreinsunarmaður                                                                     9140
gluggaskreytingamaður                                                                      3471
gluggaþvottamaður                                                                             9142
golfkennari                                                                                               3340
grafíklistamaður                                                                                     2452
grafískur hönnuður                                                                               3471
grafískur hönnuður með a.m.k. 3 ára háskólanám                      2452
grafískur miðlari                                                                                     7341
grasafræðingur                                                                                       2211
grasalæknir                                                                                              3241
grásleppukarl                                                                                          6411
gróðurhúsabóndi                                                                                   6113
gróðurvistfræðingur                                                                             2211
grunnskólakennari                                                                                2331
grunnskólakennari við kennslu í leikskóla                                     2359
grænmetisbóndi                                                                                    6111
gröfumaður                                                                                             8332
gröfustjóri                                                                                                 8332
gröfustjóri í námu                                                                                  8332
guðfræðingur                                                                                         2460
gullsmiður                                                                                                7313
gæðaeftirlitsmaður                                                                               3152
gæðaeftirlitsmaður við fiskverkun                                                   3152
gæðaeftirlitsmaður við fiskverkun                                                   3152
gæðaeftirlitsmaður við framleiðslulínu                                           3152
gæðamatsmaður                                                                                   3152
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gæðastjóri                                                                                                1222
gæðastjóri í fiskvinnslu                                                                        3152
gæslukona á geðdeild                                                                          5132
gæslukona á safni                                                                                  9152
gæslukona í íþróttahúsi                                                                       9152
gæslukona í sýningarsal                                                                      9152
gæslumaður á geðdeild                                                                       5169
gæslumaður á safni                                                                                                                      9152
gæslumaður í dýragarði                                                                       5139
gæslumaður í fyrirtæki                                                                         9152
gæslumaður í ráðuneyti                                                                       9152
gæslumaður í sýningarsal                                                                   9152
gæslumaður íþróttavallar                                                                   9152
götudansari                                                                                             3473
götulistamaður                                                                                                                                  3474
götusali                                                                                                     9111
götusópari                                                                                               9162
götusöngvari                                                                                           3473

H
hafefnafræðingur                                                                                   2113
haffræðingur                                                                                           2114
hafnarstjóri                                                                                               1210
hafnarstjóri (færri en 10 starfsmenn)                                               1316
hafnarverkamaður                                                                                 9330
hafnarverkamaður á lyftara                                                                8334
hafnarvörður                                                                                           5169
hafnsögumaður                                                                                     3142
hagfræðingur                                                                                          2441
hagráðunautur                                                                                       2114
hagræðingartæknifræðingur                                                             2149
hagræðingartæknir                                                                                                                      3119
hagræðingarverkfræðingur                                                                2149
hagræðingur                                                                                           2149
hagskýrslugerðarmaður                                                                      2122
hagstofustjóri                                                                                          1210
hagverkfræðingur                                                                                 2441
hamskeri                                                                                                   3211
handavinnukennari í grunnskóla                                                      2331
handavinnuleiðbeinandi                                                                     3340
handflakari                                                                                                                                              7419
handíðamaður (tré, steinn og skyld efni)                                       7331
handíðarfólk (leður og skyld efni)                                                     7332
handíðarmaður við handprjón                                                          7332
handíðarmaður við kertagerð                                                           7332
handíðarmaður við listvefnað                                                           7332
handlangari við brúargerð                                                                  9312
handlangari við hellulagningu                                                          9312
handlangari við húsbyggingar                                                          9312
handlangari við múrbrot                                                                     9313
handmenntakennari                                                                                                                   2331
handmenntakennari í grunnskóla                                                    2331
handmenntaþjálfi                                                                                  3330
handritalesari                                                                                          2451
handritarfræðingur                                                                               2444
handritarviðgerðarmaður                                                                   7345
handritavörður                                                                                       2431
harðfiskverkandi                                                                                    7419
hattagerðarmaður                                                                                 7433
háls-, nef- og eyrnalæknir                                                                   2221
hárgreiðsludama                                                                                    5141
hárgreiðslukona                                                                                     5141
hárgreiðslumaður                                                                                  5141
hárgreiðslumeistari                                                                               5141
hárkollumeistari                                                                                     7433
hárskerameistari                                                                                     5141
hárskeri                                                                                                     5141
hárskurðarmaður                                                                                   5141
hárskurðarmeistari                                                                                5141

hársnyrtikona                                                                                          5141
hársnyrtimaður                                                                                       5141
hársnyrtir                                                                                                  5141
háseti á farskipi                                                                                       8340
háseti á fiskibáti minni en 20 brúttótonn                                       6419
háseti á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn                                    6429
háseti á frystitogara stærri en 20 brúttótonn                                6429
háseti á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn                                6429
háseti á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn                       6429
háseti á varðskipi                                                                                   5169
háseti á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn                              6429
háskólabókavörður                                                                               2432
háskólakennari                                                                                       2310
háskólarektor                                                                                          1210
háskólaritari                                                                                             1210
hátískuhönnuður                                                                                   3471
hefilsstjóri                                                                                                 8332
heilari                                                                                                         3242
heilbrigðisfulltrúi                                                                                   3222
heilsu-, heilbrigðis- og hreinlætisverkfræðingur                         2149
heilsugæsluhjúkrunarfræðingur                                                       2230
heilsugæslulæknir                                                                                 2221
heilsuráðgjafi                                                                                           3229
heilsuþjálfari                                                                                            3475
heimilisfræðikennari                                                                             2331
heimilishjálp                                                                                            5133
heimilishjálp við ræstingu                                                                   9120
heimilisiðnaðarkennari                                                                        3340
heimilislæknir                                                                                         2221
heimilisþerna                                                                                          9131
heimspekingur                                                                                       2443
hellulagningarmaður                                                                           7122
herbergisþerna                                                                                       9132
herflugmaður                                                                                          0110
herforingi                                                                                                 0110
herforingi í Hjálpræðisher                                                                   3480
hermaður                                                                                                 0110
hestvagnaekill                                                                                         9330
heyrnarfræðingur                                                                                  2229
heyrnarmælingamaður                                                                        3133
heyrnartæknir                                                                                         3229
heyrnleysingjakennari                                                                         2340
héraðsdómari                                                                                          2422
héraðsdómfulltrúi                                                                                 3432
héraðsdómslögmaður                                                                         2421
héraðsdýralæknir                                                                                   2223
héraðsfulltrúi                                                                                                                                        2214
héraðslögreglumaður                                                                           5162
héraðsnefndarmaður                                                                           1110
héraðsráðunautur                                                                                  2214
héraðsskjalavörður                                                                                2431
héraðsstjóri hjá vegagerð                                                                   1229
hitaveitustjóri                                                                                          1210
hjartalínuritari                                                                                         3133
hjartatækningatæknir (perfusionist)                                               3133
hjúkrunarforstjóri                                                                                   1229
hjúkrunarframkvæmdastjóri                                                              1229
hjúkrunarfræðingur                                                                              2230
hjúkrunarfræðingur við heimahjúkrun                                           2230
hjúkrunarfræðslustjóri                                                                         1239
hjúkrunarnemi                                                                                        2230
hjúkrunarritari                                                                                         3439
hjúkrunarritari við móttöku                                                                4222
hjúkrunarstjóri                                                                                        2230
hlaðfreyja                                                                                                 4222
hlaðmaður                                                                                               9330
hljóðeðlisfræðingur                                                                               2111
hljóðfræðingur                                                                                       2444
hljóðfærakennari                                                                                   3340
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hljóðfæraleikari                                                                                      2453
hljóðfæraleikari á skemmtistað                                                         3473
hljóðfæraleikari í danshljómsveit                                                     3473
hljóðfærasmiður                                                                                     7312
hljóðfærasmíðameistari                                                                                                          7312
hljóðfærastillingarmaður                                                                     7312
hljóðmaður                                                                                              3131
hljóðmeistari                                                                                           3131
hljóðtæknimaður                                                                                   3131
hljóðtæknir                                                                                              3131
hljóðupptökumaður                                                                             3131
hljómlistarmaður                                                                                   3473
hljómplötuvörður                                                                                  4141
hljómsveitarstjóri                                                                                   2453
hlunninda- og jarðræktarráðunautur                                              2214
hlustarstykkjasmiður                                                                            7311
hlustartækjasmiður                                                                               7311
hnykkir                                                                                                      3226
hómópati                                                                                                 3229
hópferðabílstjóri                                                                                    8323
hótelstjóri                                                                                                 1210
hótelstjóri á litlu hóteli                                                                         1315
hraðritari                                                                                                                                                    4111
hráefnismiðlari                                                                                       3421
hreindýraeftirlitsmaður                                                                        5169
hreindýraveiðimaður                                                                            6154
hreinlætiseftirlitsmaður                                                                       3222
hreinlætistæknir                                                                                     3222
hreinteiknari                                                                                            3471
hreppsnefndarmaður                                                                           1110
hreppsstjóri                                                                                             1120
hrossabóndi                                                                                             6121
hrossabóndi með ferðaþjónustu                                                      6121
hrossaræktandi                                                                                       6121
hrossaræktarráðunautur                                                                     2214
hugbúnaðarsérfræðingur                                                                   2131
hugbúnaðarverkfræðingur                                                                 2131
huglæknir                                                                                                                                                 3242
hugmyndafræðingur                                                                            2443
hundabóndi                                                                                             6121
hundaeftirlitsmaður                                                                              3222
hundaræktandi                                                                                       6121
hundasnyrtir                                                                                            5139
hundaþjálfari                                                                                           3340
húðflúrari                                                                                                 3471
húðflúrskreytingamaður                                                                     3471
húðskreytir                                                                                               3471
húsamálari                                                                                               7141
húsameistari                                                                                            2141
húsasmiður                                                                                              7123
húsasmiður óhefðbundin efni                                                           7129
húsasmiður við smíðar á vinnupöllum                                           7129
húsasmíðameistari                                                                                7123
húsbóndi á heimavist                                                                           5121
húsgagnaarkitekt                                                                                   2141
húsgagnabólstrari                                                                                 7437
húsgagnahönnuður                                                                              3471
húsgagnahönnuður með háskólapróf                                            2141
húsgagnasmiður                                                                                    7422
húsgagnasmíðameistari                                                                      7422
húsgöngusali                                                                                           5222
húsmóðir á heimavist                                                                           5121
húsmæðrakennari                                                                                 2320
húsráðandi í heimavist                                                                         5121
hússtjórnarkennari                                                                                2320
húsvörður                                                                                                                                                 5164
hvalskurðarmaður                                                                                 7411
hvalveiðimaður                                                                                       6154
hverfisteinssmiður                                                                                                                         7321

hvíslari                                                                                                       3472
hvíslari í leikhúsi                                                                                     2455
hæstaréttardómari                                                                                2422
hæstaréttarlögmaður                                                                           2421
hæstaréttarritari                                                                                     2429
hönnuður án háskólaprófs                                                                 3471
hönnuður hugbúnaðar                                                                        2131
hönnuður með háskólapróf                                                               2141
hönnuður rafkerfa                                                                                 3113
hönnuður tölvukerfa                                                                            2131

I
iðjuþjálfi                                                                                                    2226
iðnfræðingur við jarðvinnslu                                                              3117
iðnfræðingur við málmblöndun                                                       3117
iðnfræðngur í efnaverksmiðju                                                           3116
iðnhönnuður                                                                                           3471
iðnmálari                                                                                                   7142
iðnrekstrarfræðingur                                                                            3119
iðntæknifræðingur á markaðssviði                                                  2419
iðntæknifræðingur á matvælasviði                                                  2146
iðntæknifræðingur á sjálfvirknisviði                                                2149
iðntæknifræðingur á vöruþróunarsviði                                          2149
iðntæknifræðingur ót.a.s.                                                                    2149
iðnverkakona                                                                                          9321
iðnverkamaður                                                                                       9321
iðnverkfræðingur                                                                                   2149
ilmolíutæknir                                                                                           5141
indverskur bænaprestur                                                                      2460
innanhúsarkitekt án háskólaprófs                                                    3471
innanhúsarkitekt með háskólapróf                                                  2141
innanhúshönnuður                                                                               3471
innanhúspóstberi                                                                                  9152
innanhúsráðgjafi                                                                                    3471
innheimtufulltrúi                                                                                   3442
innheimtumaður á skrifstofu                                                             4215
innheimtustjóri                                                                                       1231
innkaupafulltrúi                                                                                     3416
innkauparitari                                                                                         4132
innkaupastjóri (aðallega við stjórnun)                                            1235
innkaupastjóri (ekki við stjórnun)                                                     3416
innrammari                                                                                              7331
innréttingasmiður                                                                                 7124
innri endurskoðandi                                                                             2411

Í
íðorðafræðingur                                                                                                                               2444
íslamskur bænaprestur                                                                        2460
íslenskufræðingur                                                                                  2444
íþróttadómari                                                                                         3475
íþróttafréttamaður                                                                                2451
íþróttafræðingur                                                                                    3475
íþróttafulltrúi                                                                                           3460
íþróttafulltrúi ríkisins                                                                            2359
íþróttafulltrúi við ráðgjöf í félagsþjónustu                                     3460
íþróttakennari í framhaldsskóla                                                        2320
íþróttakennari í grunnskóla                                                                2331
íþróttakennari utan skólakerfis                                                         3340
íþróttaleiðbeinandi                                                                               3475
íþróttamaður                                                                                                                                        3475
íþróttaráðgjafi                                                                                         3475
íþróttaþjálfari                                                                                          3475

J
jafnréttisfulltrúi                                                                                       3439
jafnréttisráðgjafi                                                                                                                               2412
jarðeðlisfræðingur                                                                                 2114
jarðefnafræðingur                                                                                 2113
jarðfræðingur                                                                                          2114
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jarðræktarfræðingur                                                                             2213
jarðræktarráðunautur                                                                           2214
jarðræktartæknir                                                                                    3212
jarðskjálftafræðingur                                                                            2114
jarðskjálftaverkfræðingur                                                                    2114
jarðvegsfræðingur                                                                                 2213
jarðvegstæknir                                                                                       3212
jarðverkfræðingur                                                                                 2114
jarðverktaki                                                                                              8332
jarðvinnsluverkfræðingur                                                                   2147
jarðvinnutækjastjóri                                                                              8332
jarðvinnuverktaki                                                                                   8332
jarðýtustjóri                                                                                             8332
járnabindingamaður                                                                             7123
járnamaður við húsbyggingar                                                           7123
járniðnaðarmaður                                                                                 7221
járningamaður                                                                                        7221
járningameistari                                                                                     7221
járnsmiður                                                                                                7221
járnsmíðamaður                                                                                                                               7221
járnsmíðameistari                                                                                  7221
járnsteypumaður                                                                                   7211
jógakennari                                                                                             3475
jurtaerfðafræðingur                                                                              2211
júdóþjálfari                                                                                               3340
jöklafræðingur                                                                                        2114

K
kafari                                                                                                          7216
kafari við björgunarstörf                                                                      7216
kafari við mannvirkjagerð                                                                   7216
kafari við skipaviðgerðir                                                                       7216
kaffibarþjónn                                                                                           5123
kaffiselja                                                                                                    9132
kaffiumsjónarmaður                                                                             9132
kartöflubóndi                                                                                          6111
kassadama                                                                                               5223
kassaprédikari                                                                                         3480
kaupfélagsstjóri                                                                                      1224
kaupkona                                                                                                 5221
kaupmaður                                                                                              5221
kembari                                                                                                                                                       7431
kennari á framhaldsskólastigi                                                            2320
kennari á grunnskólastigi                                                                    2331
kennari á háskólastigi                                                                           2310
kennari í  tækniháskóla                                                                        2310
kennari í fullorðinsfræðslu                                                                  2351
kennari í kennaradeild tónlistarskóla                                              2310
kennari utan skólakerfis                                                                       3340
kennslufræðingur                                                                                  2351
kennslufræðingur við námsrannsóknir                                           2351
kennslufulltrúi                                                                                         3460
kennsluráðgjafi                                                                                       2351
kennsluráðgjafi kennara                                                                      2351
kennsluráðunautur                                                                               2351
kennslustjóri                                                                                            2351
kerfisforritari                                                                                            2132
kerfisfræðingur                                                                                       3120
kerfisfræðingur í notendaþjónustu                                                 3120
kerfisfræðingur með háskólapróf                                                     2139
kerfishönnuður                                                                                       2132
kerfisstjóri                                                                                                 3120
ketilsmiður                                                                                               7213
kirkjugarðsvörður                                                                                  5169
kirkjuvörður                                                                                             5164
kírópraktor                                                                                               3226
kjallarameistari                                                                                       5121
kjaradómari                                                                                             2422
kjarnasmiður                                                                                           7211

kjarneðlisfræðingur                                                                               2111
kjólameistari                                                                                            7433
kjúklingabóndi                                                                                       6122
kjötiðnaðarmaður                                                                                  7411
kjötiðnaðarmeistari                                                                               7411
kjötmatsmaður                                                                                       3152
klarinettuleikari                                                                                      2453
klíníkdama                                                                                               5132
klínka                                                                                                         5132
klæðskerameistari                                                                                 7433
klæðskeri                                                                                                  7433
knapi                                                                                                          3475
knattspyrnumaður                                                                                3475
knattspyrnuþjálfari                                                                                3475
kokkur                                                                                                       5122
kolagerðarmaður                                                                                   6140
kolagerðarmaður                                                                                   6142
konrektor                                                                                                  1210
konsertmeistari                                                                                      2453
konsúll                                                                                                                                                          1120
kontrabassaleikari                                                                                 2453
koparsmiður                                                                                            7213
kornræktarbóndi                                                                                   6111
kortagerðamaður án háskólaprófs                                                   3112
kortagerðarmaður með háskólapróf                                               2148
kortateiknari                                                                                            3118
kosningastjóri stjórnmálaflokks                                                        1141
kórstjóri                                                                                                     2453
kótunarritari                                                                                             4143
kranamaður                                                                                             8332
kranastjóri á byggingarkrana                                                             8333
kranastjóri á gámakrana                                                                      8333
kristalsskeri                                                                                              7323
kristniboði                                                                                                3480
kúabóndi                                                                                                  6121
kúskur                                                                                                        9330
kvensjúkdómalæknir                                                                            2221
kvikfjárbóndi                                                                                           6121
kvikfjárbóndi með ferðaþjónustu                                                     6121
kvikfjárræktarbóndi                                                                               6121
kvikmyndaframleiðandi                                                                       1229
kvikmyndafræðingur                                                                            2459
kvikmyndagerðarmaður                                                                      2455
kvikmyndaleikari                                                                                   2455
kvikmyndaleikstjóri                                                                               2455
kvikmyndasýningarmaður                                                                  3132
kvikmyndatökumaður                                                                          3131
kylfusveinn                                                                                               9151
kynbótafræðingur                                                                                 2213
kyndari á skipi                                                                                         8162
kyndari í verksmiðju                                                                              8162
kyndari við húshitun                                                                             8162
kynjafræðingur                                                                                       2442
kynningarfulltrúi                                                                                    3436
kynningarráðgjafi                                                                                  3436
kynningarstjóri                                                                                       3436
kynnir á skemmtistað                                                                           3472
kæruskrárritari                                                                                        3432
kökugerðarmaður                                                                                 7412
kökuskreytingarmaður                                                                         7412
körfugerðarmaður                                                                                 7424

l
lagermaður á lyftara                                                                             8334
lagermaður með lagerumsjón                                                                                        4131
lagermaður við afgreiðslu                                                                   5221
lagermaður við burð og stöflun                                                        9330
lagerritari                                                                                                  4131
lagerstjóri (aðallega við stjórnun)                                                     1235
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lagskona                                                                                                   5149
lagsmaður                                                                                                5149
landbúnaðarráðunautur                                                                      2214
landbúnaðartækjastjóri                                                                       8331
landbúnaðarverkamaður                                                                    9211
landformaður                                                                                          6419
landfræðingur                                                                                         2442
landfræðingur á sviði jarðeðlisfræði                                                2114
landgræðslustjóri                                                                                   1210
landgræðsluvörður                                                                               5169
landlæknir                                                                                                1210
landmaður                                                                                               6419
landmælingamaður                                                                              3112
landmælingamaður við mælingar og skoðanir                            3112
landmælingaverkfræðingur                                                               2148
landnýtingarráðunautur                                                                      2214
landpóstur                                                                                               4145
landsbókavörður                                                                                   1210
landslagsarkitekt                                                                                    2141
landsráðunautur                                                                                    2214
landvörður                                                                                               5169
langferðabílstjóri                                                                                   8323
launafulltrúi                                                                                             4121
launaritari                                                                                                 4121
launaskrárritari                                                                                       4121
lásasmiður                                                                                                7222
legsteinasmiður                                                                                     7113
leiðbeinandi                                                                                             5131
leiðbeinandi á íþrótta- og leikjanámskeiði                                    5149
leiðbeinandi hjá KFUM & KFUK                                                         5149
leiðbeinandi í félagsmiðstöð                                                              5149
leiðbeinandi í framhaldsskóla                                                            2320
leiðbeinandi í grunnskóla                                                                   2331
leiðbeinandi í sjúkraleikfimi                                                               3226
leiðbeinandi við félagsstörf                                                                5131
leiðbeinandi við trúmálastörf                                                            3480
leiðsögumaður                                                                                       5113
leigubílstjóri                                                                                             8322
leigumiðlari                                                                                             3413
leigusali                                                                                                     3413
leikari                                                                                                         2455
leikbrúðugerðarmaður                                                                         7436
leikfangasmiður, málmleikföng                                                         7223
leikfangasmiður, viðarleikföng                                                          7424
leikgervahönnuður                                                                               5141
leikhúsfræðingur                                                                                   2455
leikhússtjóri                                                                                             1210
leikkona                                                                                                    2455
leiklistarfræðingur                                                                                 2455
leiklistarstjóri                                                                                                                                        1229
leikmunavörður                                                                                      4141
leikmyndagerðarmaður                                                                       3471
leikmyndahöfundur                                                                              2452
leikmyndahönnuður                                                                                                                   3471
leikmyndameistari                                                                                 3471
leikmyndateiknari                                                                                  3471
leikskáld                                                                                                    2451
leikskólafulltrúi                                                                                       3460
leikskólakennari                                                                                     2332
leikskólaleiðbeiðandi                                                                            5131
leikskólaráðgjafi                                                                                     2351
leikskólasérkennari                                                                                2332
leikskólastjóri                                                                                          1229
leikskólastjóri  (færri en 10 starfsmenn)                                          1319
leikskólaþjálfi                                                                                           3320
leikstjóri                                                                                                    2455
leiksviðsstjóri                                                                                           2455
leiktjaldamálari                                                                                       3471
leiktjaldasmiður                                                                                     7124

leiktækjastjóri                                                                                         8280
leikþulur                                                                                                   2455
leirkerasmiður                                                                                         7321
leirlistakona                                                                                             2452
leirlistamaður                                                                                          2452
leirmálari                                                                                                   7324
leirmótasmiður                                                                                       7321
leirsmiður                                                                                                 7321
lektor                                                                                                         2310
lestarvörður                                                                                             5112
lestrarsérfræðingur                                                                               2444
leturgrafari                                                                                               7313
liðléttingur                                                                                               9132
liðsforingi                                                                                                 0110
liðsforingi í Hjálpræðisher                                                                   3480
listamaður                                                                                                2452
listdansari                                                                                                 2454
listdanshöfundur                                                                                   2454
listdanskennari                                                                                       3340
listdansstjóri                                                                                            1229
listfræðingur                                                                                            2431
listfræðingur                                                                                            2452
listförðunarfræðingur                                                                           5141
listgagnrýnandi                                                                                      2451
listhönnuður                                                                                           3471
listmálari                                                                                                   2452
listmeðferðarfræðingur                                                                       5149
listmunasali                                                                                             5224
listmunasmiður (tré)                                                                             7422
listtæknir                                                                                                   3471
litari í skinnaiðnaði                                                                                7441
litunarmeistari                                                                                         7441
lífeðlisfræðingur                                                                                     2212
lífefnafræðingur                                                                                     2212
lífeindafræðingur                                                                                   2229
lífeyrisskrárfulltrúi                                                                                  3434
lífeyrisskrárritari                                                                                      4122
líffræðingur                                                                                              2211
líffræðingur á heilbrigðissviði                                                            2229
líffærafræðingur                                                                                     2212
lífsýnafulltrúi á svið líffræði                                                                 3211
lífsýnafulltrúi á sviði efnafræði                                                           3111
líftæknifræðingur                                                                                   2212
líftæknir                                                                                                     3211
lífvörður                                                                                                    5169
líkamsræktarkennari                                                                             3475
líkamsræktarþjálfari                                                                              3475
líkbrennslumaður                                                                                  8163
líkkistusmiður                                                                                         7422
líksnyrtir                                                                                                    5143
línumaður við raflínur                                                                           7245
línumaður við símalínur                                                                       7245
línuvirki                                                                                                     7245
ljóðskáld                                                                                                   2451
ljósafræðingur                                                                                         3224
ljósahönnuður                                                                                        3224
ljósamaður                                                                                               3139
ljósameistari                                                                                            3139
ljósameistari í leikhúsi                                                                          3139
ljósamyndafræðingur                                                                           3131
ljósaskoðunarmaður                                                                             3152
ljósmóðir                                                                                                   2230
ljósmóðurnemi                                                                                       2230
ljósmyndameistari                                                                                 3131
ljósmyndari                                                                                              3131
loðdýrabóndi                                                                                           6121
loðdýraræktandi                                                                                     6121
loðdýraræktarráðunautur                                                                   2214
loftfimleikamaður                                                                                  3474
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loftsiglingafræðingur                                                                           3132
loftskeytamaður                                                                                     3132
loftslagsfræðingur                                                                                 2112
logskurðarmaður                                                                                   7212
logsuðumaður                                                                                        7212
lóðarskrárritari                                                                                        3432
lóðs                                                                                                             3142
lófalesari                                                                                                   5152
lungnalæknir                                                                                           2221
lyfjafræðingur                                                                                         2212
lyfjafræðingur í apóteki                                                                       2224
lyfjafræðingur í efnaiðnaði                                                                 2113
lyfjafræðingur við lyfjaeftirlit                                                              2224
lyfjafræðingur við rannsóknir                                                             2212
lyfjatæknir                                                                                                3228
lyflæknir                                                                                                    2221
lyfsali                                                                                                          2224
lyftaramaður                                                                                            8334
lyftarastjóri                                                                                               8334
lyftumaður við skíðalyftu                                                                    8333
lyftustjóri við skíðalyftu                                                                       8333
lyftuvörður                                                                                               9151
lyftæknifræðingur                                                                                 2212
lýðfræðingur                                                                                           2122
lýsingahönnuður                                                                                   3224
lýtalæknir                                                                                                 2221
lýtaskurðlæknir                                                                                       2221
læknafulltrúi                                                                                            3431
læknakandídat                                                                                       2221
læknanemi                                                                                               2221
læknaritari                                                                                                3431
læknaritari í móttöku                                                                            4222
lækningaforstjóri                                                                                   1229
lækningamiðill                                                                                        3242
lækningatækjasmiðiur                                                                         7311
lækningatækjatæknir                                                                           3133
læknir                                                                                                         2221
lögfræðingur fyrirtækis                                                                        2429
lögfræðingur hagsmunasamtaka                                                     2429
lögfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis                                     2421
lögfræðingur hjá umboðsmanni barna                                          2421
lögfræðingur ót.a.s.                                                                               2429
lögfræðingur við fasteignasölu                                                         2429
lögfræðingur við samningagerð og ráðgjöf                                  2429
lögfræðiritari                                                                                           3432
löggildingareftirlitsmaður                                                                   3449
löggiltur endurskoðandi                                                                     2411
löggiltur fasteignasali                                                                           3413
löggiltur verðbréfamiðlari                                                                   2419
löglærður fulltrúi                                                                                    2429
löglærður fulltrúi í opinberri stjórnsýslu                                         2421
lögmaður                                                                                                  2421
lögreglufulltrúi í rannsóknardeild                                                     3450
lögreglufulltrúi í víkingasveit                                                             5162
lögreglumaður                                                                                       5162
lögreglumaður í víkingasveit                                                             5162
lögreglumaður við almenna löggæslu                                           5162
lögreglumaður við útlendingaeftirlit                                               3441
lögreglumaður við vegabréfaskoðun                                              3441
lögreglunemi                                                                                           5162
lögreglustjóri (aðallega við stjórnun)                                              1120
lögregluvarðstjóri                                                                                  5162
lögregluþjónn                                                                                         5162
lögspekingur                                                                                           2429
lögtaksfulltrúi                                                                                          2429

M
magnaravörður                                                                                       3131
malari                                                                                                         8272

malbikunarvélastjóri                                                                                                                   8332
mannfræðingur                                                                                      2442
mannvirkjajarðfræðingur                                                                    2114
margmiðlunarfræðingur                                                                     3471
margmiðlunarhönnuður                                                                     3471
margmiðlunarsérfræðingur                                                               2139
markaðsfræðingur                                                                                 2413
markaðsfulltrúi                                                                                       3419
markaðsráðgjafi                                                                                     2413
markaðsstjóri                                                                                           1233
matarfræðingur                                                                                      3223
matartæknir við hússtjórn                                                                  5121
matartæknir við matseld                                                                     5122
matráðskona                                                                                           5122
matráðsmaður                                                                                        5122
matráður                                                                                                   5122
matreiðslukona                                                                                       5122
matreiðslumaður                                                                                   5122
matreiðslumeistari                                                                                 5122
matselja á einkaheimili                                                                        9131
matselja í fyrirtæki                                                                                 5122
matsmaður                                                                                               3152
matsveinn                                                                                                 5122
matsveinn á hóteli                                                                                 5122
matsveinn á skipi                                                                                   5122
matvælaefnafræðingur                                                                        2146
matvælaefnaverkfræðingur                                                               2146
matvælaeftirlitsmaður                                                                         3152
matvælafræðingur                                                                                2146
matvælaiðnfræðingur                                                                          2146
málafærslumaður                                                                                   2421
málarameistari                                                                                        7141
málari                                                                                                         7141
málfarsráðunautur                                                                                 2444
málfræðingur                                                                                          2444
málmfræðingur                                                                                      2147
málmleikfangasmiður                                                                          7223
málmslípari                                                                                              7224
málmsmiður                                                                                            7211
málmsteypumaður                                                                               7211
málmsuðumaður                                                                                   7212
málmtæknir                                                                                             3117
málmvinnslutæknir                                                                               3117
málverkaviðgerðarmaður                                                                   2452
málvísindamaður                                                                                   2444
meðdómari                                                                                              2422
meðferðarfulltrúi                                                                                   3460
meðferðarfulltrúi við þroskahjálp                                                     3330
meðferðarfulltrúi vímuefnaneytenda                                             3460
meðhjálpari                                                                                             3480
meinafræðingur                                                                                     2212
meinatæknir                                                                                            3211
meindýraeyðir                                                                                         3222
menningarfulltrúi                                                                                  3439
menningarmálastjóri                                                                            1229
menningarstjóri                                                                                     1229
menntaráðgjafi                                                                                                                                  2351
menntaskólakennari                                                                             2320
menntunarfræðingur                                                                           2351
messadrengur                                                                                                                                     9132
messagutti á fiskiskipi stærra an 20 brúttótonn                           6429
messagutti á frystitogara stærri en 20 brúttótonn                      6429
messagutti á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn                      6429
messagutti á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn             6429
messagutti á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn                    6429
miðasali                                                                                                     4211
miðborgarstjóri                                                                                      1229
miðill                                                                                                          3242
minjafræðingur                                                                                      2431
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minjavörður                                                                                             2431
minjavörður (án háskólaprófs)                                                           3437
minkaveiðimaður                                                                                   6154
mjólkurbílstjóri                                                                                       8324
mjólkurbússtjóri (færri en 10 starfsmenn)                                     1319
mjólkureftirlitsmaður                                                                           3152
mjólkurfræðingur                                                                                  7413
mjólkuriðnfræðingur                                                                            3119
mjólkursamlagsstjóri (færri en 10 starfsmenn)                             1319
mjólkurtæknifræðingur                                                                       2146
mjólkurtæknir                                                                                         3119
mjólkurverkfræðingur                                                                          2146
módel                                                                                                        5210
módelsmiður (höggmyndir)                                                               2452
módelsmiður (málmur)                                                                        7211
módelsmiður (postulín og leir)                                                          7321
módelsmiður (tré)                                                                                  7422
mótasmiður (málmur)                                                                          7211
mótasmiður (tré)                                                                                    7124
móttökufulltrúi                                                                                       4222
móttökuritari                                                                                                                                        4222
móttökuritari á verkstæði                                                                   4222
móttökuritari hjá tannlækni                                                               4222
móttökustjóri í gestamóttöku                                                           4222
munkur                                                                                                     2460
múrarameistari                                                                                       7133
múrari                                                                                                        7133
múrari við fínpússun                                                                             7133
múrari við flísalögn                                                                               7133
múrari við gifshúðun                                                                            7133
múrhleðslumaður                                                                                  7122
myndasmiður                                                                                          3132
myndasöguhöfundur                                                                           2451
myndatökumaður                                                                                 3131
myndavélasmiður                                                                                  7311
myndbandsstjóri                                                                                    3131
myndbandsupptökumaður                                                                3131
myndflutningatæknimaður                                                                3132
myndhöggvari                                                                                        2452
myndlistakona                                                                                        2452
myndlistarmaður                                                                                   2452
myndmeistari                                                                                          3131
myndmenntakennari í grunnskóla                                                   2331
myndmælingamaður með háskólapróf                                          2148
myndupptökutæknir                                                                            3131
myndvörður                                                                                             4141
mæðiveikivörður                                                                                    5169
mælaaálesari                                                                                           9152
mælingamaður í byggingariðnaði                                                   3112
mælingamaður í skipaiðnaði                                                             3119
mælingamaður við landmælingar                                                   3112
mælingatæknifræðingur                                                                     2148
mælingaverkfræðingur                                                                        2148
mælitækjasmiður                                                                                                                            7311

n
naglafræðingur                                                                                       5141
naglasnyrtifræðingur                                                                           5141
nautgriparæktarráðunautur                                                               2214
nálastungulæknir                                                                                   3241
námamaður                                                                                             7111
námatæknifræðingur                                                                           2147
námatæknir                                                                                             3117
námaverkfræðingur                                                                              2147
námsefnisráðgjafi                                                                                  2351
námsráðgjafi                                                                                           2351
námsstjóri                                                                                                 2351
náttúrufræðingur                                                                                   2211
náttúrulæknir                                                                                          3241

nefndarformaður í nefnd á vegum ríkisins                                    1110
nefndarformaður í nefnd á vegum sveitarfélags                         1110
nefndarmaður í nefnd á vegum ríkisins                                         1110
nefndarmaður í nefnd á vegum sveitarfélags                               1110
nefndarritari                                                                                            3449
nektardansari                                                                                          3473
netagerðarmaður                                                                                   7432
netagerðarmeistari                                                                               7432
netamaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn                           6429
netamaður á fyrstitogara stærri en 20 brúttótonn                      6429
netamaður á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn                      6429
netamaður á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn             6429
netamaður á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn                    6429
netsérfræðingur                                                                                     3120
netstjóri                                                                                                     3120
niðurlagningarmaður                                                                           7414
niðursuðumaður                                                                                    7414
notendaráðgjafi fyrir tæknibúnað                                                    3415
nuddari                                                                                                     5141
nuddfræðingur                                                                                       3226
nuddkona                                                                                                 5141
nunna                                                                                                        2460
næringarfræðingur                                                                               2229
næringarráðgjafi                                                                                    3223
næringartæknir                                                                                      3223
næturvörður                                                                                            9152

o
oddviti                                                                                                       1110
ofngæslumaður                                                                                      8121
ofnhleðslumaður                                                                                   8121
olíuafgreiðslumaður                                                                             5221
olíubílstjóri                                                                                               8324
opinber gjaldheimtumaður                                                                3442
opinber innheimtufulltrúi                                                                   3442
opinber skattheimtumaður við skoðun og verðmat eigna      3449
optiker                                                                                                       3224
orðabókarhöfundur                                                                              2444
orðabókarritstjóri                                                                                   2444
orðabókarsmiður                                                                                   2444
organisti                                                                                                    2453
organleikari                                                                                             2453
orgelleikari                                                                                               2453
orgelsmiður                                                                                             7312
orkumálastjóri                                                                                         1210
orkutæknifræðingur                                                                             2149
ostagerðarmaður                                                                                   7413

Ó
óbóleikari                                                                                                 2453
ófaglærður verkamaður á verkstæði                                               9321
ófaglærður verkamaður í verksmiðju                                              9321
ónæmisfræðingur                                                                                  2211
ónæmisfræðingur                                                                                  2221
óperustjóri                                                                                               2453
óperusöngkona                                                                                      2453
óperusöngvari                                                                                        2453
ósérhæfð fiskvinnslukona                                                                   9322
ósérhæfð fiskvinnslukona við vélmerkingu                                   8290
ósérhæfð fiskvinnslukona við vélpökkun                                       8290
ósérhæfð fiskvinnslukona við vörumerkingu                               8290
ósérhæfð fiskvinnslumaður við vélpökkun                                   8290
ósérhæfð fiskvinnslumaður við vörumerkingu                            8290
ósérhæfður byggingarverkamaður                                                 9313
ósérhæfður fiskvinnslumaður                                                            9322
ósérhæfður fiskvinnslumaður við vélmerkingu                           8290
ósérhæfður verkamaður við rækjuvinnslu                                     9322
ósérhæfður verkamaður við saltfiskverkun                                   9322
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P
pakkhúsmaður á lyftara                                                                       8334
pappírsskurðarmaður                                                                           8252
parketlagningarmaður                                                                         7124
peningalánari                                                                                          4214
pentari                                                                                                       7347
pikkaló                                                                                                       9151
pizzugerðarmaður                                                                                                                         5122
píanóleikari                                                                                              2453
pípari                                                                                                         7136
pípulagningarmaður                                                                            7136
pípulagningarmeistari                                                                         7136
pítsasendill                                                                                               8322
pítsugerðarmaður                                                                                 5122
plöntufræðingur                                                                                    2213
plöntumeinafræðingur                                                                        2213
plöntusjúkdómafræðingur                                                                 2213
plötugerðarmaður                                                                                 7343
plötusmiður                                                                                             7213
plötusnúður                                                                                             3472
poppari                                                                                                     3473
popphljómsveitarmaður                                                                     3473
poppsöngvari                                                                                         3473
postulínsmálari                                                                                       7324
póstafgreiðslumaður á kassa                                                             4212
póstberi                                                                                                     4145
póstbílstjóri                                                                                             8322
póstflokkunarmaður                                                                             4142
póstfulltrúi                                                                                               3439
pósthúsútibússtjóri                                                                               1226
póstmaður                                                                                               4145
póstmálafulltrúi                                                                                      3439
póstmeistari                                                                                             1226
póstrekstrarstjóri                                                                                    1226
póstvarðstjóri                                                                                          1226
prentari við flexóprentun                                                                    7346
prentari við hæðarprentun                                                                 7347
prentari við offsetprentun                                                                   7347
prentari við sáldprentun                                                                      7346
prentari við silkiprentun                                                                      7346
prenthönnuður                                                                                       7341
prentljósmyndari                                                                                   7341
prentljósmyndari                                                                                   7341
prentmyndasmiður                                                                               7343
prentsmiðjustjóri (færri en 10 starfsmenn)                                    1312
prentsmiður                                                                                             7341
prentsmiður við litgreiningu                                                              7341
pressari                                                                                                      9132
prestur                                                                                                                                                          2460
prjónakona við vélprjón                                                                      7432
prjónamaður við vélprjón                                                                   7432
prófarkalesari                                                                                          2451
prófastur                                                                                                   2460
prófastur á heimavist                                                                            5121
prófdómari í framhaldsskóla                                                              2320
prófdómari í háskóla                                                                                                                   2310
prófdómari í ökuskóla                                                                          3340
prófessor                                                                                                   2310
próffræðingur                                                                                         2351
prófgæslumaður                                                                                    9152
prófstjóri                                                                                                   2351
prófyfirsetumaður                                                                                 9152
pylsugerðarmaður                                                                                 7411
pylsusali                                                                                                    5230
pæklari                                                                                                      7419

R
rabbíni                                                                                                       2460
raddþjálfi                                                                                                  3340

radíóeftirlitsmaður                                                                                3145
radíóvirki                                                                                                   7242
rafbylgjumælingamaður                                                                     3113
rafeindameistari                                                                                     7242
rafeindatæknifræðingur                                                                      2144
rafeindatæknir                                                                                        3114
rafeindaverkfræðingur                                                                         2144
rafeindavirki                                                                                             7242
rafeindavirki við samsetningu                                                           7242
rafeindavirki við stillingar                                                                    7242
rafeindavirki við stýribúnað og tölvur                                             7242
rafeindavirki við tölvur                                                                         7242
raffræðingur                                                                                            3113
rafgreinir í álveri                                                                                     8121
rafiðnaðarmaður                                                                                    7137
rafiðnfræðingur                                                                                      3113
raflagnahönnuður                                                                                 3113
rafmagnseftirlitsmaður                                                                        3152
rafmagnsiðnfræðingur                                                                         3113
rafmagnstæknifræðingur                                                                    2143
rafmagnstæknir                                                                                      3113
rafmagnsverkfræðingur                                                                       2143
rafnuddari                                                                                                5141
raforkuverkfræðingur                                                                           2143
raforkuvirki                                                                                               7245
rafsuðumaður                                                                                         7212
raftæknifræðingur                                                                                 3113
raftæknir                                                                                                   3113
rafveitustjóri                                                                                            1210
rafveitustjóri (færri en 10 starfsmenn)                                             1312
rafveituvirki                                                                                             7245
rafveituvirkjameistari                                                                            7245
rafvélavirki                                                                                               7241
rafvélavirkjameistari                                                                             7241
rafvirki                                                                                                       7137
rafvirki við símvirkjun                                                                           7244
rafvirki við vélar                                                                                      7241
rafvirkjameistari                                                                                     7137
ragari                                                                                                         7419
rakarameistari                                                                                         5141
rakari                                                                                                          5141
rannsóknarlögreglumaður                                                                 3450
rannsóknarlögregluþjónn                                                                   3450
rannsóknarmaður á sviði byggingarverkfræði                             2142
rannsóknarmaður á sviði eðlisfræði                                                 2111
rannsóknarmaður á sviði efnafræði                                                 2113
rannsóknarmaður á sviði efnaverkfræði                                         2146
rannsóknarmaður á sviði fjarskiptaverkfræði                               2144
rannsóknarmaður á sviði jarðeðlisfræði                                         2114
rannsóknarmaður á sviði jarðfræði                                                  2114
rannsóknarmaður á sviði kortagerðar og landmælinga            2148
rannsóknarmaður á sviði námaverkfræði                                       2147
rannsóknarmaður á sviði rafeindaverkfræði                                 2144
rannsóknarmaður á sviði rafmagnsverkfræði                               2143
rannsóknarmaður á sviði stjörnufræði                                            2111
rannsóknarmaður á sviði stærðfræði                                               2121
rannsóknarmaður á sviði tryggingafræði                                       2121
rannsóknarmaður á sviði tölfræði                                                     2122
rannsóknarmaður á sviði veðurfræði                                              2112
rannsóknarmaður á sviði vélaverkfræði                                         2145
rannsóknarmaður í líffræði                                                                 3211
rannsóknarmaður í raungreinum                                                     2113
rannsóknarmaður við kennslu á háskólastigi                               2310
rannsóknarmaur á sviði rafeinda- eða fjarskiptaverkfræði       2144
ratsjárviðgerðarmaður                                                                         7242
ráðgjafaverkfræðingur á sviði efnaverkfræði                                2146
ráðgjafaverkfræðingur á sviði fjarskiptaverkfræði                       2144
ráðgjafaverkfræðingur á sviði kortagerðar  

og landmælinga                                                                             2148
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ráðgjafaverkfræðingur á sviði námaverkfræði                             2147
ráðgjafaverkfræðingur á sviði rafeindaverkfræði                         2144
ráðgjafaverkfræðingur á sviði rafmagnsverkfræði                      2143
ráðgjafaverkfræðingur á sviði vélaverkfræði                                 2145
ráðgjafaverkfræðingur í byggingarverkfræði                               2142
ráðgjafi á ferðaskrifstofu                                                                      3414
ráðgjafi hjá íþrótta- og tómstundaráði                                           3460
ráðgjafi í félagsþjónustu                                                                      3460
ráðgjafi í kennslu í ískensku fyrir útlendinga                                 2359
ráðgjafi um kennslu fyrir útlendinga                                               2351
ráðherra                                                                                                    1110
ráðherrabílstjóri                                                                                     8322
ráðningarfulltrúi                                                                                     3431
ráðningarstjóri                                                                                        1232
ráðskona                                                                                                   5121
ráðsmaður á bóndabýli                                                                        6121
ráðsmaður á heimili                                                                              5121
ráðsmaður á heimili (bryti á heimili)                                                5121
ráðsmaður á safni                                                                                   5164
ráðstefnutúlkur                                                                                       2444
ráðunautur um vélar og vélbúnað                                                   3115
ráðuneytisstjóri                                                                                       1120
refabóndi                                                                                                  6121
refaskytta                                                                                                  6154
regluvörður                                                                                              2429
reiðhjólasmiður                                                                                      7231
reiðhjólaviðgerðarmaður                                                                    7231
reiðkennari                                                                                               3340
reikimeistari                                                                                             3242
reiknifræðingur                                                                                       2122
rekstrarfræðingur                                                                                   3119
rekstrarfulltrúi                                                                                         3431
rekstrarhagfræðingur ót.a.s.                                                               2419
rekstrariðnfræðingur                                                                            3119
rekstrarráðgjafi                                                                                       2419
rekstrarstjóri                                                                                            3431
rekstrartæknifræðingur                                                                       2419
rekstrarverkfræðingur                                                                          2149
rektor                                                                                                         1210
rektor framhaldsskóla                                                                           1210
rektor háskóla                                                                                         1210
rennismiður                                                                                             7223
rennismíðameistari                                                                               7223
reykkafari                                                                                                  5161
réttargæslumaður                                                                                 5169
réttarlæknir                                                                                              2221
réttarþjónn                                                                                               5169
ritari í fjármálafyrirtæki                                                                         4122
ritari í flutningaþjónustu                                                                     4133
ritari í skattheimtu                                                                                 4122
ritari í smáauglýsingamóttöku                                                           4222
ritari í starfsmannahaldi                                                                       4190
ritari í tryggingarfyrirtæki                                                                   4122
ritari í verðbréfafyrirtæki                                                                     4122
ritari lögmanns                                                                                       3432
ritari ót.a.s.                                                                                               4190
ritari vð bókhaldsvél                                                                             4114
ritari við almenn skrifstofustörf                                                         4190
ritari við bókhald                                                                                    4121
ritari við fjarritun                                                                                    4112
ritari við flugumsjón                                                                             4133
ritari við framleiðsluáætlanir                                                              4132
ritari við ritvinnslu                                                                                 4112
ritari við skjalavörslu                                                                             4115
ritari við upplýsingagjöf                                                                       4222
rithöfundur (bókmenntarit)                                                               2451
rithöfundur (fræðirit)                                                                            2451
ritsímaritari                                                                                               4222
ritstjóri                                                                                                       2451

ritstjórnarfulltrúi                                                                                     3431
ritvinnsluritari                                                                                         4112
ríkisbókari                                                                                                 1231
ríkisendurskoðandi                                                                               1120
ríkisféhirðir (aðallega við stjórnun)                                                   1231
ríkislögmaður                                                                                          2421
ríkislögreglustjóri                                                                                   1120
ríkissaksóknari                                                                                         1120
ríkissáttasemjari                                                                                     1120
ríkisskattstjóri                                                                                          1120
ríkistollstjóri                                                                                             1120
rjúpnaskytta                                                                                            6154
rótari                                                                                                          3131
rukkari                                                                                                       4215
rútubílstjóri                                                                                              8323
ræðismaður                                                                                             1120
ræstingakona á heimili                                                                         9131
ræstingamaður með húsvörsluskyldu                                             5164
ræstingarkona í fyrirtæki                                                                     9132
ræstingarmaður í fyrirtæki                                                                  9132
ræstingarstjóri (10 eða fleiri starfsmenn)                                       1239
ræstir á heimili                                                                                        9131
ræstir í fyrirtæki                                                                                      9132
ræstitæknir                                                                                               9132
rökfræðingur                                                                                           2443
röntgenhjúkrunarfræðingur                                                              2230
röntgenlæknir                                                                                         2221
röntgentæknir                                                                                         2225
röralagningarmaður                                                                             7136

S
safnaðarprestur                                                                                      2460
safnaritari                                                                                                 4141
safnfræðingur                                                                                         2431
safnstjóri (færri en 10 starfsmenn)                                                   1319
safnstjóri í stofnun eða fyrirtæki                                                       1229
safnvörður                                                                                                2431
safnvörður (án háskólaprófs)                                                             3437
safnvörður í listasafni                                                                            2431
safnvörður í minjasafni                                                                         2431
sagnfræðingur                                                                                        2443
saksóknari                                                                                                2421
salernisvörður                                                                                         9152
saltari                                                                                                         7419
sameindaerfðafræðingur                                                                    2211
sameindalíffræðingur                                                                                                                2211
samfélagsþjálfi                                                                                        3330
samlagsstjóri (10 eða fleiri starfsmenn)                                          1210
samsetningarmaður við færiband                                                    8279
samsetningarmaður við gúmmíframleiðslu                                  8280
samsetningarmaður við leðurframleiðslu                                      8280
samsetningarmaður við leikfangagerð                                           8280
samsetningarmaður við málmframleiðslu                                     8280
samsetningarmaður við pappaframleiðslu                                   8280
samsetningarmaður við plastframleiðslu                                       8280
samsetningarmaður við rafeindatæki                                             8280
samsetningarmaður við rafmagnstæki                                           8280
samsetningarmaður við textílframleiðslu                                      8280
samsetningarmaður við vélar                                                            8280
samskiptafræðingur                                                                             2413
sandblásari (gler)                                                                                   7323
sandblásari (hús)                                                                                    7143
sandblásari (leir)                                                                                     7321
sandblásari (stein)                                                                                 7113
sandblástursmaður                                                                               7143
sauðfjárbóndi                                                                                          6121
sauðfjárræktarráðunautur                                                                   2214
saumakona við almenn saumastörf                                                 7436
saumakona við fjöldaframleiðslu fatnaðar                                     8262
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saumakona við hnappagatagerð                                                      8263
saumakona við rennilásavél                                                               8263
saumakona við sérsaum                                                                      7433
saumavélaviðgerðarmaður (við rafsaumavélar)                           7241
sálfræðingur                                                                                            2445
sálgreinir                                                                                                   2445
seðlabankastjóri                                                                                     1210
seglagerðarmaður                                                                                 7436
seglasaumari                                                                                           7436
segulbandavörður                                                                                 4141
sellóleikari                                                                                                2453
selveiðimaður                                                                                         6154
semballeikari                                                                                           2453
sendibifreiðarstjóri                                                                                8322
sendibílstjóri                                                                                           8322
sendiboði                                                                                                 9151
sendifulltrúi í utanríkisþjónustu                                                        1120
sendiherra                                                                                                1120
sendikennari á háskólastigi                                                                2310
sendill (fótgangandi)                                                                            9151
sendill á bifhjóli                                                                                      8321
sendill á bíl                                                                                               8322
sendill á reiðhjóli                                                                                    9330
sendiráðsritari                                                                                         3439
sendiráðunautur                                                                                    3439
sendisveinn                                                                                             9151
setjari                                                                                                         7341
sérfræðilæknir                                                                                         2221
sérfræðingur á sviði geislavarna                                                       2111
sérfræðingur á sviði tölfræði                                                              2122
sérfræðingur á sviði tölvuöryggismála                                           2139
sérfræðingur á tölvusviði ót.a.s.                                                        2139
sérfræðingur á verðbréfasviði                                                           3411
sérfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis                                      2470
sérfræðingur hjá umboðsmanni barna                                           2470
sérfræðingur í almannatengslum                                                     2413
sérfræðingur í auglýsingadeild                                                         3429
sérfræðingur í áhættustýringu                                                          2121
sérfræðingur í banka (bankavinnsla)                                               3418
sérfræðingur í fræðslumálum                                                            2352
sérfræðingur í lækningum                                                                  2221
sérfræðingur í tannréttingum                                                           2222
sérfræðingur í upplýsingafræði og -tækni                                     2131
sérfræðingur við eignastýringu                                                         2419
sérfræðingur við kennslu                                                                    2359
sérfræðingur við námsrannsóknir                                                    2351
sérfræðingur við sölu verðbréfa                                                        3411
sérfræðingur við tölvugreiningu                                                       2139
sérfræðingur við tölvuráðgjöf                                                           2139
sérfræðingurí starfsmannahaldi                                                       2412
sérgreinadýralæknir                                                                              2223
sérgreinakennari í framhaldsskóla                                                   2320
sérgreinalæknir                                                                                       2221
sérhæfður fiskvinnslumaður                                                              7419
sérhæfður fiskvinnslumaður við rækjuvinnslu                             7419
sérhæfður fiskvinnslumaður við síldarsöltun                                7419
sérhæfður starfsmaður í fiskeldisstöð                                             6151
sérhæfður starfsmaður í hafbeitarstöð                                           6151
sérhæfður starfsmaður í kjötvinnslu                                                7411
sérhæfður starfsmaður í sláturhúsi                                                  7411
sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu ávaxta                       7414
sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu grænmetis               7414
sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu matvæla                            7414
sérhæfður starfsmaður við niðurlagningu sjávarrétta               7414
sérhæfður starfsmaður við niðursuðu ávaxta                               7414
sérhæfður starfsmaður við niðursuðu grænmetis                       7414
sérhæfður starfsmaður við niðursuðu matvæla                           7414
sérhæfður starfsmaður við niðursuðu sjárvarrétta                     7419
sérhæfður starfsmaður við niðursuðu sjávarrétta                       7414

sérkennari                                                                                                 2341
sérkennslufulltrúi                                                                                   2351
sérkennsluráðgjafi                                                                                 2351
siglingafræðingur á sjó                                                                        3142
siglingafræðingur í loftfari                                                                  3143
siglingatækjasmiður                                                                             7311
silfursmiður                                                                                              7313
silkiprentari                                                                                              7346
síldarmatsmaður                                                                                    3152
síldarstúlka                                                                                               7419
símamaður                                                                                               7244
símamær                                                                                                   4223
símastúlka                                                                                                4223
símasölumaður                                                                                       5222
símavörður                                                                                                                                              4223
símsmiður                                                                                                 7245
símsmíðameistari                                                                                   7245
símstöðvarstjóri                                                                                      1226
símtæknir                                                                                                 3114
símvirki                                                                                                      7244
símvirki við uppsetningu símkerfa                                                   7244
símvirkjameistari                                                                                    7244
sjávarlífefnafræðingur                                                                          2212
sjávarlíffræðingur                                                                                   2211
sjávarútvegsfræðingur                                                                         2149
sjóðsstjóri                                                                                                 3411
sjókortagerðarmaður með háskólapróf                                         2148
sjómaður á fiskibáti minni en 20 brúttótonn                                6419
sjómaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn                              6429
sjómaður á frystitogara stærri en 20 brúttótonn                         6429
sjómaður á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn                         6429
sjómaður á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn                6429
sjómaður á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn                       6429
sjómælingamaður með háskólapróf                                               2148
sjónfræðingur                                                                                         3224
sjónglerjaslípari                                                                                      7322
sjónhverfingamaður                                                                             3474
sjónsviðsmælingamaður                                                                     3133
sjóntækjafræðingur                                                                               3224
sjóntækjasmiður                                                                                    7311
sjóntækjatæknir                                                                                     3133
sjóntæknir                                                                                                3224
sjónvarpsstjóri                                                                                        1210
sjónvarpsvirki                                                                                          7242
sjónvarpsþulur                                                                                        3472
sjúkraflutningamaður                                                                           5169
sjúkrahúslyfjafræðingur                                                                       2224
sjúkrahúsprestur                                                                                    2460
sjúkraleikfimikennari                                                                            3226
sjúkraliði við almenna hjúkrun                                                          3231
sjúkraliði við fæðingarhjúkrun                                                           3232
sjúkraliði við heimahjúkrun                                                                3231
sjúkranuddari                                                                                          3226
sjúkraskósmiður                                                                                     7442
sjúkraþjálfari                                                                                            2226
skartgripahönnuður                                                                             7313
skartgripasmiður                                                                                   7313
skattheimtumaður                                                                                 3442
skattrannsóknarstjóri                                                                           1120
skattstjóri                                                                                                 1120
skautaskiptir í álveri                                                                              8121
skautaþjálfari                                                                                           3340
skákmaður                                                                                               3475
skálavörður                                                                                              5164
skáld                                                                                                           2451
skáldkona                                                                                                 2451
skeifusmiður                                                                                            7221
skeldýrabóndi                                                                                         6151
skemmtanastjóri (aðallega við stjórnun)                                        1225
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skemmtikraftur                                                                                       2455
skerpingarmaður                                                                                   7224
skeytingarmaður                                                                                    7341
skiltagerðarmaður                                                                                 7324
skiltamálari                                                                                               7324
skinnamatsmaður                                                                                  3152
skinnasali                                                                                                  7441
skinnflokkunarmaður                                                                           7441
skipaafgreiðslumaður                                                                           9330
skipamálari                                                                                               7141
skipamiðlari                                                                                             3421
skipasali                                                                                                    3421
skipasmiður (stál)                                                                                   7214
skipasmiður (tré)                                                                                    7124
skipasmíðameistari (stál)                                                                     7214
skipatæknifræðingur                                                                            2145
skipaverkfræðingur                                                                               2145
skipavélfræðingur                                                                                 3141
skipaþjónustustjóri                                                                               1239
skipherra                                                                                                   3142
skipherra í landhelgisgæslunni                                                         3141
skipstjóri á dráttarbáti                                                                          3142
skipstjóri á farskipi                                                                                 3142
skipstjóri á farþegaskipi                                                                       3142
skipstjóri á ferju                                                                                      3142
skipstjóri á fiskibáti minni en 20 brúttótonn                                 6411
skipstjóri á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn                               6421
skipstjóri á frystitogara stærri en 20 brúttótonn                          6421
skipstjóri á hafnsögubáti                                                                     3142
skipstjóri á hvalveiðiskipi                                                                     6154
skipstjóri á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn                          6421
skipstjóri á sanddæluskipi                                                                   3142
skipstjóri á togara eða vinnsluskipi stærri en  

20 brúttótonn                                                                                  6421
skipstjóri á úthafsveiðiskipi stærri en 20 brúttótonn                  6421
skipstjóri á vöruflutningaskipi                                                           3142
skipsþerna                                                                                               5111
skipsþjónn                                                                                               5111
skipulagsarkitekt                                                                                    2141
skipulagsfræðingur                                                                               2141
skipulagsfulltrúi                                                                                     2141
skipulagsstjóri ríkisins                                                                          1210
skíðakennari                                                                                            3340
skjalaritari                                                                                                 4141
skjalasafnsritari                                                                                       4141
skjalavörður                                                                                             2431
skjalavörður (án háskólaprófs)                                                                                        3437
skjalaþýðandi                                                                                          2444
skoðunarmaður bifreiða                                                                      3152
skoðunarmaður fasteigna                                                                   3417
skoðunarmaður kvikmynda                                                               3449
skoðunarmaður rafbúnaðar                                                               7242
skoðunarmaður rafeindabúnaðar                                                    7242
skoðunarmaður við útvarpseftirlit                                                   3132
skopmyndateiknari                                                                               2452
skordýrafræðingur                                                                                 2211
skotveiðimaður                                                                                       6154
skóburstari                                                                                               9120
skógarhöggsmaður                                                                               9211
skógarvörður                                                                                           5169
skógfræðingur                                                                                        2213
skógræktarbóndi                                                                                   6140
skógræktarfræðingur                                                                           2213
skógræktarmaður                                                                                  6140
skógræktarráðunautur                                                                         2214
skógræktarstjóri                                                                                     1210
skógræktartæknir                                                                                  3212
skógtæknifræðingur                                                                             2213
skógtæknir                                                                                               6140

skógvinnsluvélastjóri                                                                            8331
skóhönnuður                                                                                           3471
skólabílstjóri                                                                                            8323
skólafulltrúi                                                                                              3439
skólahjúkrunarfræðingur                                                                    2230
skólaliði                                                                                                    5131
skólaliði við ræstingu                                                                            9132
skólalæknir                                                                                               2221
skólameistari framhaldsskóla                                                             1210
skólameistari háskóla                                                                           1210
skólaritari                                                                                                  3431
skólasálfræðingur                                                                                  2445
skólastjóri framhaldsskóla                                                                   1210
skólastjóri framhaldsskóla (aðallega við kennslu)                       2320
skólastjóri grunnskóla                                                                          1229
skólastjóri grunnskóla (aðallega við kennslu)                               2331
skólastjóri Lögregluskólans                                                                1120
skólastjóri sérskóla (aðallega við stjórnun)                                    1229
skólastjóri tónlistarskóla (aðallega við kennslu)                           3340
skólastjóri tónlistarskóla (aðallega við stjórnun)  

(færri en 10 starfsmenn)                                                               1319
skósmiður                                                                                                 7442
skósmíðameistari                                                                                   7442
skraddari                                                                                                   7433
skrautritari                                                                                                3471
skráningarritari                                                                                       4113
skreytilistarmaður                                                                                  7324
skreytingarmaður                                                                                  3471
skreytingarmeistari                                                                               3471
skrifari                                                                                                        4144
skrifstofumaður á skattstofu                                                              4122
skrifstofumaður í ferðaþjónustu                                                       4221
skrifstofumaður í greiðslukortafyrirtæki                                         4122
skrifstofumaður í starfsmannahaldi                                                 4190
skrifstofumaður ót.a.s.                                                                          4190
skrifstofumaður við aðfangaeftirlit                                                   4131
skrifstofumaður við almenn skrifstofustörf                                   4115
skrifstofumaður við bakvinnslu í banka                                          4122
skrifstofumaður við birgðavörslu                                                     4131
skrifstofumaður við bókfærslu                                                           4121
skrifstofumaður við bókhaldsvél                                                       4114
skrifstofumaður við farmiðasölu.                                                      4221
skrifstofumaður við framleiðslueftirlit                                             4132
skrifstofumaður við framleiðslustjórn                                             4132
skrifstofumaður við gagnaskráningu                                              4113
skrifstofumaður við greiðslukortaviðskipti                                    4121
skrifstofumaður við innheimtu                                                          4215
skrifstofumaður við kostnaðarútreikninga                                    4121
skrifstofumaður við launaútreikninga                                                                   4121
skrifstofumaður við ljósritun                                                              4190
skrifstofumaður við móttöku smáauglýsinga                               4222
skrifstofumaður við reikningagerð                                                   4121
skrifstofumaður við rit- og skjávinnslu                                            4112
skrifstofumaður við símavörslu                                                         4223
skrifstofumaður við skjalaflokkun                                                     4143
skrifstofumaður við tölvuskráningu                                                 4113
skrifstofumaður við útskrift reikninga                                             4121
skrifstofumaður við vélritun                                                               4111
skrifstofumaður við viðskiptamannabókhald                               4121
skrifstofumaður við vöruflutninga                                                   4133
skrifstofustjóri                                                                                         1231
skrifstofustjóri Alþingis                                                                        1120
skrifstofustjóri atvinnulífssamtaka                                                   1142
skrifstofustjóri á innkaupasviði                                                         1235
skrifstofustjóri á sölu- og markaðssviði                                           1233
skrifstofustjóri dreifingarsviðs                                                           1235
skrifstofustjóri heildarsamtaka stéttarfélaga                                 1142
skrifstofustjóri í almannatengslum                                                   1234
skrifstofustjóri í fjármála- og stjórnunardeild                               1231
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skrifstofustjóri í starfsmannahaldi                                                    1232
skrifstofustjóri líknarsamtaka                                                                                           1143
skrifstofustjóri ráðuneytis                                                                   1120
skrifstofustjóri stéttarfélags                                                                1142
skrifstofustjóri stjórnmálaflokks                                                        1141
skrifstofustjóri stoðdeildar                                                                  1239
skrifvélarafvirki                                                                                       7241
skrúðgarðaarkitekt                                                                                2141
skrúðgarðastjóri                                                                                     6113
skrúðgarðyrkjufræðingur                                                                    2213
skrúðgarðyrkjumaður                                                                           6113
skrúðgarðyrkjumeistari                                                                        6113
skrúðgarðyrkjustjóri                                                                             6113
skurðgröfustjóri                                                                                      8332
skurðhjúkrunarfræðingur                                                                   2230
skurðlæknir                                                                                              2221
skurðlæknir í munn- og kjálkaskurðlækningum                          2222
skúringarkona                                                                                         9132
skylmingaþjálfari                                                                                   3340
skytta                                                                                                         6154
slagverksleikari                                                                                       2453
slátrari                                                                                                       7411
sláttumaður                                                                                             9211
sláturhússtjóri                                                                                         1210
slökkviliðsmaður                                                                                    5161
slökkviliðsstjóri                                                                                       1229
smakkari á matvælum                                                                          7415
smali                                                                                                           9211
smáskammtalæknir                                                                               3229
smeltigerðarmaður                                                                               7324
smiður                                                                                                       7123
smíðavélasmiður                                                                                    7223
smurbrauðsdama                                                                                   5122
smyrjari                                                                                                     7233
sneiðmyndatæknir                                                                                3133
sniðagerðarmaður                                                                                                                         7435
sniðteiknari                                                                                              3471
sníðameistari                                                                                                                                        7435
snjóruðningstækjabílstjóri                                                                  8332
snyrtifræðingur                                                                                       5141
snyrtir                                                                                                         5141
snyrtisérfræðingur                                                                                 5141
sorpflokkunarmaður                                                                             9321
sorphreinsunarbílstjóri                                                                         8324
sorphreinsunarmaður                                                                          9161
sóknarprestur                                                                                          2460
sópari                                                                                                                                                             9162
sópbílstjóri                                                                                               8332
sótari                                                                                                          7143
sóttvarnarlæknir                                                                                     2221
sparisjóðsgjaldkeri                                                                                 4212
sparisjóðsstjóri                                                                                        1210
sparisjóðsstjóri (færri en 10 starfsmenn)                                        1317
spákona                                                                                                     5152
spámaður                                                                                                 5152
spámiðill                                                                                                   5152
speglagerðarmaður                                                                              7322
sprengileitarmaður                                                                               7112
sprengisérfræðingur                                                                             7112
spunakona                                                                                               7432
spyrill í spurningarkönnun                                                                 5222
staðarhaldari                                                                                           1221
staðarhaldari í landabúnaði (færri en 10 starfsmenn)                1311
staðfræðingur                                                                                         3118
staðgengill ráðuneytisstjóra                                                               1120
starfsleiðbeinandi                                                                                  3340
starfsmaður  í leikskóla                                                                         5131
starfsmaður á elliheimili                                                                      5132
starfsmaður á gæsluvelli                                                                     5131

starfsmaður á réttargeðdeild                                                             5132
starfsmaður á réttargeðdeild                                                             5169
starfsmaður á sambýli fatlaðra                                                          5132
starfsmaður á sjúkrahúsi                                                                     5132
starfsmaður hjá barnaverndarstofu                                                 3460
starfsmaður í býtibúri                                                                           9132
starfsmaður í fatahengi                                                                        9152
starfsmaður í fatahreinsun við handþvott                                     9133
starfsmaður í fatahreinsun við vélþvott                                          8263
starfsmaður í félagsmiðstöð                                                               5149
starfsmaður í skólaathvarfi                                                                 5131
starfsmaður í sorphreinsunarstöð                                                    9161
starfsmaður í vél                                                                                     8162
starfsmaður í þvottahúsi við handþvott                                         9133
starfsmaður í þvottahúsi við vélþvott                                             8264
starfsmaður íþróttahúss                                                                       5169
starfsmaður sundlaugar                                                                       5169
starfsmaður við áfyllingu sjálfsala                                                     9153
starfsmaður við dagvist aldraðra                                                      5132
starfsmaður við fjölritun                                                                      7346
starfsmaður við getraunamiðasölu                                                  4213
starfsmaður við gæslu skólabarna                                                   5131
starfsmaður við handprjón                                                                 7332
starfsmaður við heimilishjálp                                                             5133
starfsmaður við hráefnisinnkaup                                                      3416
starfsmaður við húsasmíðar                                                               7123
starfsmaður við innritun farþega                                                      4222
starfsmaður við innskrift í prentsmiðju                                           7341
starfsmaður við liðveislu                                                                      5142
starfsmaður við ljósritunarvél                                                            8251
starfsmaður við lottómiðasölu                                                          4213
starfsmaður við móttöku á rusli                                                        9161
starfsmaður við ryðvörn bíla og tækja                                            7142
starfsmaður við röðun í hillur                                                             5221
starfsmaður við sérsaum                                                                     7433
starfsmaður við sótthreinsun                                                             5139
starfsmaður við strauvél                                                                      8264
starfsmaður við stuðningsstörf í leikskóla                                     5131
starfsmaður við söfnun áheita eða styrkja                                     4215
starfsmaður við tollskýrslugerð                                                         4133
starfsmaður við tæmingu stöðumæla                                             9153
starfsmaður við tölvuvinnslu í prentsmiðju                                   7341
starfsmaður við umhirðu dýra                                                           5139
starfsmaður við umönnun á einkaheimili                                      5133
starfsmaður við umönnun og aðhlynningu dýra                         3227
starfsmaður við uppþvott                                                                   9132
starfsmaður við vegabréfaskoðun                                                    3441
starfsmaður við vélprjón                                                                     7432
starfsmaður við vöruþróun                                                                                                 3119
starfsmaður við þurrhreinsivél                                                           8264
starfsmaður við þvottavél                                                                   8264
starfsmaður þjónustuíbúða                                                                5133
starfsmannaráðgjafi                                                                              2412
starfsmannastjóri                                                                                   1232
starfsráðgjafi                                                                                           2412
starfsþjálfi                                                                                                 3340
starfsþróunarstjóri                                                                                 2412
stálbyggingasmiður                                                                              7214
stálskipasmiður                                                                                      7214
stálsmiður                                                                                                 7214
stálsmíðameistari                                                                                   7214
stáltunnusmiður                                                                                     7213
stálvirkjameistari                                                                                    7214
stálvirkjasmiður                                                                                      7214
steinhleðslumaður                                                                                 7122
steinhöggvari                                                                                          7113
steinslípari                                                                                                7113
steinsmiður                                                                                              7113
stensilgerðarmaður                                                                               7346
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steypueiningasmiður                                                                           7123
steypustöðvarstjóri                                                                               8211
stimplagerðarmaður                                                                             7343
stílisti                                                                                                         3471
stjórnandi baggabindivélar                                                                8331
stjórnandi bifhjóls                                                                                 8290
stjórnandi garðsláttuvélar                                                                   8331
stjórnandi gröfu                                                                                     8332
stjórnandi jarðvinnutækis                                                                   8332
stjórnandi landbúnaðartækis                                                            8331
stjórnandi lyftara                                                                                   8334
stjórnandi malbikunarvélar                                                                8332
stjórnandi skógvinnsluvélar                                                               8331
stjórnandi snjóruðningstækis                                                            8332
stjórnandi uppskeruvélar                                                                    8331
stjórnandi valtara                                                                                                                            8332
stjórnandi veghefils                                                                               8332
stjórnarformaður fyrirtækis                                                                1210
stjórnarmaður fyrirtækis                                                                     1210
stjórnmálafræðingur                                                                             2443
stjórnsýslufræðingur                                                                             2443
stjórnunarráðgjafi                                                                                  2419
stjórnunarritari                                                                                       3431
stjörnufræðingur                                                                                   2111
stjörnuspámaður                                                                                   5151
stjörnuspekingur                                                                                   5151
stoðtækjafræðingur                                                                              2229
stoðtækjasmiður                                                                                    7311
stórmeistari í skák                                                                                  3475
straukona                                                                                                 9133
strætisvagnabílstjóri                                                                             8323
stuðningsforeldri                                                                                   5142
stuðningsfulltrúi (án háskólaprófs)                                                  3330
stuðningsfulltrúi (með háskólapróf )                                                2342
stuðningsmaður                                                                                     5142
stundakennari á framhaldsskólastig                                                2320
stundakennari á háskólastigi                                                             2310
stýrimaður á farskipi                                                                             3142
stýrimaður á farþegaskipi                                                                   3142
stýrimaður á fiskibáti minni en 20 brúttótonn                             6411
stýrimaður á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn                           6422
stýrimaður á frystitogara stærri en 20 brúttótonn                      6422
stýrimaður á hvalveiðiskipi                                                                 6154
stýrimaður á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn                       6422
stýrimaður á togara eða vinnsluskipi stærri en  

20 brúttótonn                                                                                  6422
stýrimaður á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn             6422
stýrimaður á varðskipi                                                                          3142
stýrimaður á vöruflutningaskipi                                                        3142
stæðisvörður                                                                                           9152
stærðfræðingur                                                                                      2121
stöðumælavörður                                                                                  9153
stöðvarstjóri                                                                                             3431
stöðvarstjóri pósthúss                                                                          1226
sundkennari                                                                                             3475
sundlaugarvörður                                                                                  5169
sundþjálfari                                                                                              3475
sútari                                                                                                          7441
sveitarstjóri                                                                                              1120
sveitarstjórnarmaður                                                                            1110
sveitastjóri                                                                                                1120
svepparæktandi                                                                                     6113
sviðslistamaður                                                                                       2455
sviðslistamaður ót.a.s.                                                                           2459
sviðsmyndahönnuður                                                                          3471
sviðsstjóri (í sjónvarpi)                                                                          2455
sviðsstjóri í framhaldsskóla                                                                 2320
sviðsstjóri í háskóla                                                                               2310
sviðsstjóri í leikhúsi                                                                               3139

svínaræktarráðunautur                                                                        2214
svæðahagfræðingur                                                                             2441
svæðanuddari                                                                                         3241
svæðisfulltrúi                                                                                           3419
svæðisleiðsögumaður                                                                          5113
svæðisstjóri                                                                                              3419
svæðisumsjónarmaður                                                                        5169
svæðisvörður                                                                                           5169
svæfingahjúkrunarfræðingur                                                             2230
svæfingarlæknir                                                                                     2221
sýkingavarnastjóri                                                                                 3222
sýklafræðingur                                                                                       2211
sýningarstjóri (í leikhúsi)                                                                     2455
sýningastjóri í kvikmyndahúsi                                                           3132
sýslufulltrúi                                                                                              2421
sýslumaður                                                                                               1120
sæðingarmaður                                                                                      3227
sælgætisgerðarmaður                                                                          7412
sætavísa                                                                                                    9152
söðlasmiður                                                                                             7442
söðlasmíðameistari                                                                               7442
söguritari                                                                                                  2443
sölufulltrúi                                                                                                3419
sölumaður                                                                                                5221
sölumaður auglýsinga                                                                          3429
sölumaður á útimarkaði                                                                       5230
sölumaður farmiða                                                                                4221
sölumaður í bílasölu                                                                             5224
sölumaður í fiskheildsölu                                                                    3415
sölumaður í heildsölu                                                                           5224
sölumaður lækningatækja                                                                  3415
sölumaður sérhæfðrar vöru og þjónustu                                       3415
sölumaður tæknibúnaðar                                                                   3415
söluráðgjafi                                                                                              3415
sölustjóri (aðallega við stjórnun)                                                       1233
sölustjóri (stoðdeild)                                                                             1233
sölustjóri í heildsölu                                                                              1224
sölustjóri í smásölu                                                                                1224
söngkona                                                                                                 2453
söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar                                                          2453
söngstjóri                                                                                                 2453
söngvari                                                                                                    2453
söngvari á matsölustað                                                                        3473
söngvari á skemmtistað                                                                       3473
söngvari í kór                                                                                           3473
söngþjálfi                                                                                                 2453

T
talkennari                                                                                                 2341
talmeinafræðingur                                                                                2229
talsímavörður                                                                                          4223
talþjálfi                                                                                                      3229
tamningakona                                                                                        6121
tamningamaður                                                                                     6121
tamningamaður í fjölleikahúsi                                                           3474
tannfræðingur                                                                                        3225
tannlæknir                                                                                               2222
tannsmiður                                                                                              7311
tannsmíðameistari                                                                                 7311
tanntæknir                                                                                               3225
tattóeringarmaður                                                                                 3471
tattógerðarmaður                                                                                  3471
taugalíffræðingur                                                                                   2211
tágari                                                                                                         7424
táknmálsfræðingur                                                                               2444
táknmálstúlkur                                                                                       2444
teiknari                                                                                                      2452
teppahreinsunarmaður                                                                       8264
teppalagningarmaður                                                                          7132
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teppavefari við handvefnað                                                               7332
terrazólagningarmaður                                                                       7133
textafræðingur                                                                                       2444
textagerðarmaður                                                                                 2451
textahöfundur                                                                                         2451
textainnritari                                                                                           4115
textaráðgjafi                                                                                            2444
textaritari                                                                                                  4111
textaritari við setningu                                                                         7341
textaritari við tölvur                                                                              7341
textaþýðandi                                                                                           2444
textílhönnuður                                                                                       2452
textíllistakona                                                                                         2452
textíllistamaður                                                                                      2452
tilraunastjóri (aðallega við stjórnun)                                               1237
tilsjónarmaður                                                                                        5142
timburverkandi                                                                                      7421
timburverkandi við fúavörn                                                               7421
timburverkandi við þurrkun                                                               7421
tískuhönnuður                                                                                        3471
tískusýningarmaður                                                                              5210
tískusýningarstúlka                                                                               5210
tískuteiknari                                                                                             3471
tjaldgerðarmaður                                                                                   7436
tjónaeftirlitsmaður                                                                                3152
tjónamatsmaður                                                                                    3417
tjónaskoðunarmaður                                                                            3417
tollgæslumaður                                                                                      3441
tollgæslustjóri                                                                                         1239
tollskýrsluritari                                                                                        4133
tollstjórinn í Reykjavík                                                                          1120
tollvörður                                                                                                 3441
tollvörumiðlari                                                                                        3422
torfhleðlsumaður                                                                                   7121
tóbaksgerðarmaður                                                                              7416
tógsplæsingamaður                                                                             7215
tómstunda- og íþróttafulltrúi                                                             3460
tómstundafulltrúi                                                                                   3460
tómstundaleiðbeinandi                                                                       5149
tómstundaráðgjafi                                                                                 3460
tónfræðingur                                                                                           2453
tónlistarfræðingur                                                                                 2453
tónlistarfulltrúi                                                                                       2453
tónlistarkennari í einkaskóla                                                              3340
tónlistarkennari við einkakennslu                                                    3340
tónlistarkennari við tónlistarskóla                                                    3340
tónlistarmaður                                                                                        2453
tónlistarráðgjafi                                                                                      2453
tónlistarráðunautur                                                                               2453
tónlistarstjóri                                                                                           2453
tónmeistari                                                                                               2453
tónmenntakennari í grunnskóla                                                       2331
tónskáld                                                                                                    2453
trébátasmiður                                                                                         7124
tréskurðarmaður                                                                                    7331
trésmiður                                                                                                  7124
trésmiður við húsasmíðar                                                                   7123
trésmiður við innréttingasmíði                                                          7124
trésmiður við parketlögn                                                                     7124
trésmiður við rennibekk                                                                       7423
trésmíðameistari                                                                                    7124
trétæknir                                                                                                   7331
trillukarl                                                                                                     6411
trillusjómaður                                                                                         6411
trommuleikari                                                                                         3473
trompetleikari                                                                                         2453
trúboði                                                                                                      3480
trúður                                                                                                         3474

tryggingafræðingur                                                                              2121
tryggingafulltrúi                                                                                     3434
tryggingamatsmaður                                                                           3417
tryggingaráðgjafi                                                                                   3412
tryggingasali                                                                                           3412
tryggingastærðfræðingur                                                                   2121
tungumálafræðingur                                                                            2444
túbuleikari                                                                                                2453
túlkur                                                                                                         2444
tækjamaður við frystitæki í fiskvinnslu                                           8279
tækjamaður við hraðfrystingu á kjöti                                              8269
tækjastjóri                                                                                                8333
tækjavörður                                                                                             4131
tæknifræðingur ót.a.s.                                                                          2149
tæknilegur ráðgjafi (tryggingar)                                                       3412
tæknilegur ráðgjafi við tölvukerfi                                                     3120
tækniljósmyndari                                                                                                                            3133
tæknimaður í fjarskiptum                                                                   3132
tæknimaður í stúdíói                                                                            3131
tæknimaður við lækningatæki                                                          3133
tæknimaður við myndflutninga                                                        3132
tæknimaður við sjónvarp                                                                    3132
tæknimaður við tölvur                                                                         3120
tæknimaður við útsendingu                                                               3132
tæknimaður við útvarp                                                                        3132
tæknir á rannsóknarstofu í fiskiðnaði                                              3211
tæknir á rannsóknarstofu í matvælaframleiðslu                          3211
tæknistjóri                                                                                                3132
tæknistjóri í leikhúsi                                                                              3139
tækniteiknari                                                                                           3118
töframaður                                                                                               3474
tölfræðingur                                                                                            2122
tölfræðiritari                                                                                            4122
tölvari                                                                                                         3120
tölvukennari utan skólakerfis                                                             3340
tölvunarfræðingur                                                                                                                         2130
tölvunarfræðingur í þróunarstarfi                                                    2131
tölvunarfræðingur ót.a.s.                                                                     2139
tölvuráðgjafi                                                                                            3415
tölvurekstrarfræðingur                                                                         2139
tölvutæknir                                                                                              3120
tölvuumsjónarmaður                                                                           3120
tölvuveirufræðingur                                                                             2131
tölvuverkfræðingur                                                                               2131
töskugerðarmaður                                                                                 7442

u
ullarflokkunarmaður                                                                             7431
ullarmatsmaður                                                                                      3152
umboðskaupandi                                                                                  3416
umboðsmaður Alþingis                                                                       1120
umboðsmaður barna                                                                           1120
umboðsmaður fyrir flutninga                                                            3421
umboðsmaður íþróttamanna                                                            3429
umboðsmaður listamanna                                                                 3429
umboðsmaður rithöfunda                                                                  3429
umboðssali                                                                                              3415
umbrotsmaður                                                                                       7341
umdæmisfulltrúi                                                                                    3431
umdæmisstjóri ót.a.s.                                                                           1229
umdæmisstjóri vegagerðar                                                                1229
umferðarskipulagsfræðingur                                                             2141
umferðarverkfræðingur                                                                       2141
umhverfisfræðingur                                                                              2141
umhverfisfulltrúi                                                                                    3222
umhverfisstjóri                                                                                       1239
umhverfisverkfræðingur                                                                     2141
umsjónarfóstra                                                                                       1229
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umsjónarmaður fasteigna (ekki við stjórnun)                               5164
umsjónarmaður fiskvinnsluvéla                                                        8279
umsjónarmaður í sundlaug                                                                9152
umsjónarmaður íþróttahúss                                                               5169
umsjónarmaður leiksviðs                                                                    5164
umsjónarmaður með lager                                                                 4131
umsjónarmaður með vörugeymslu                                                 4131
umsjónarmaður skólagarða                                                               9211
umsjónarmaður sundlaugar                                                               5169
umönnunarkona aldraðra                                                                   5132
umönnunarkona barna                                                                       5131
umönnunarmaður aldraðra                                                                5132
umönnunarmaður barna                                                                     5131
unglingafulltrúi                                                                                       3460
unglingaráðgjafi                                                                                     3460
unglingavinna (aðallega við garðyrkju)                                          9211
unglingavinna (aðallega við lóða- og götuhreinsun)                 9162
uppboðshaldari                                                                                      3417
uppeldisfræðingur                                                                                2351
uppeldisfræðingur við atferlisrannsóknir                                       2442
uppeldisfræðingur við námsrannsóknir                                         2351
uppeldisfulltrúi á sambýli                                                                   3330
uppeldisfulltrúi í leikskóla                                                                   3320
uppeldisfulltrúi við grunnskóla                                                         3310
uppistandari                                                                                            2455
upplesari                                                                                                   2455
upplýsingafræðingur                                                                            2432
upplýsingafulltrúi                                                                                  3436
upplýsingafulltrúi án háskólaprófs                                                   3436
upplýsingafulltrúi með háskólapróf                                                 2413
upplýsingaritari                                                                                      4222
upplýsingaritari á bókasafni                                                               4141
upplýsingaritari á skjalasafni                                                              4141
upplýsingaritari hjá símaskrá                                                             4222
upplýsingaritari í þjónustuveri                                                          4222
upplýsingastjóri                                                                                     1239
upplýsingatæknir                                                                                   4222
uppmælingamaður í byggingariðnaði                                           3112
uppsetningarmaður á skíðalyftum                                                   7215
uppstoppari                                                                                             3211
upptökustjóri                                                                                          3131

Ú
úrsmiður                                                                                                   7311
úrsmíðameistari                                                                                     7311
útfararstjóri                                                                                              5143
útgáfustjóri (aðallega við stjórnun)                                                 1229
útgerðarmaður                                                                                       1210
útgerðarstjóri                                                                                          1221
útgerðartæknir                                                                                       3119
útibússtjóri banka                                                                                 1227
útibússtjóri sparisjóðs                                                                          1227
útlendingaeftirlitsmaður                                                                     3441
útlitshönnuður                                                                                       3471
útlitsráðgjafi                                                                                            5141
útlitsteiknari                                                                                            3471
útsaumari                                                                                                 7436
útsendingarstjóri                                                                                   3132
útsendingatæknimaður                                                                       3132
útstillingahönnuður                                                                              3471
útvarpsmaður                                                                                         2451
útvarpsstjóri                                                                                            1210
útvarpsstjóri einkarekinngar útvarpsstöðvar  

(færri en 10 starfsmenn)                                                               1319
útvarpsvirki                                                                                              7242
útvarpsvirkjameistari                                                                            7242
útvarpsþulur                                                                                           3472
útvegsbóndi                                                                                            6419

útvegsfræðingur                                                                                    2149
útvegstæknir                                                                                           3119

V
vaktmaður                                                                                                9152
vaktmaður í íþróttahúsi                                                                       9152
vaktmaður í safni                                                                                   9152
vaktstjóri í verslun (ekki við stjórnun)                                             5221
vallarstjóri á íþróttaleikvangi                                                             5169
vallarstjóri flugvallar (fleiri en 10 starfsmenn)                               1210
vallarstjóri flugvallar (færri en 10 starfsmenn)                              1316
valtarastjóri                                                                                              8332
varalögreglustjórinn                                                                             1120
vararíkisendurskoðandi                                                                       1120
vararíkislögreglustjóri                                                                           1120
vararíkissakskóknari                                                                              1120
varaslökkviliðsstjóri                                                                               1229
varðmaður                                                                                               5169
varðstjóri á slökkvistöð                                                                        5161
varnarmálafulltrúi                                                                                  2443
vatnafræðingur                                                                                       2114
vatnalíffræðingur                                                                                   2211
vatnamælingamaður                                                                            3111
vatnavistfræðingur                                                                                2211
vatnsafgreiðslumaður                                                                          9330
vatnsdælubílstjóri                                                                                  8332
vátryggingamiðlari                                                                               3412
vátryggingaráðgjafi                                                                               3412
vátryggingasölumaður                                                                        3412
veðlánari                                                                                                   4214
veðmangari                                                                                             4213
veðurathugunarmaður                                                                        3111
veðurfréttamaður                                                                                  2451
veðurfræðingur                                                                                      2112
veðurstofustjóri                                                                                      1210
vefari                                                                                                          7432
vefhönnuður                                                                                           3471
vefjafræðingur                                                                                        2211
veflistakona                                                                                             2452
veflistamaður                                                                                          2452
vefsíðustjóri                                                                                             3471
vefsmiður                                                                                                 3471
vefstjóri                                                                                                     3471
veftæknir                                                                                                  3471
vegaeftirlitsmaður                                                                                 3152
vegamálastjóri                                                                                        1210
vegavinnumaður                                                                                   9312
veggfóðrara- og dúklagningamaður                                               7141
veggfóðrarameistari                                                                             7141
veggfóðrari                                                                                              7141
veghefilsstjóri                                                                                         8332
vegmerkingarmaður                                                                             8290
veiðieftirlitsmaður                                                                                 5169
veiðimaður                                                                                               6154
veiðimálastjóri                                                                                        1210
veiðivörður                                                                                               5169
veitingahússtjóri (færri en 10 starfsmenn)                                     1315
veitingakona                                                                                           5123
veitingamaður                                                                                        5123
veitingarstjóri (aðallega við stjórnun)                                             1225
veitingaþjónn                                                                                         5123
veitustjóri (fleiri en 10 starfsmenn)                                                  1210
veitustjóri (færri en 10 starfsmenn)                                                  1319
verðbréfamiðlari                                                                                     3411
verðbréfasali                                                                                            3411
verðlagseftirlitsmaður                                                                          3449
verðmatsmaður                                                                                      3417
verkamaður á smurstöð                                                                       9321
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verkamaður í byggingarvinnu                                                           9313
verkamaður í fiskeldisstöð                                                                  9213
verkamaður í grjótnámi                                                                       9213
verkamaður í hafbeitarstöð                                                                9213
verkamaður í landbúnaði                                                                    9211
verkamaður í ryðvarnarskála                                                              9321
verkamaður í sandnámi                                                                       9311
verkamaður við akuryrkju                                                                   9211
verkamaður við flokkun                                                                                                          9321
verkamaður við flugvallargerð                                                          9312
verkamaður við flutninga                                                                    9330
verkamaður við flöskuflokkun (án véla)                                         9321
verkamaður við garðyrkju                                                                   9211
verkamaður við hafnarvinnu                                                             9330
verkamaður við handpökkun                                                             9322
verkamaður við handsamsetningu                                                  9321
verkamaður við handsláttuvél                                                                                        9211
verkamaður við línulagnir                                                                   9312
verkamaður við lóðahreinsun                                                            9162
verkamaður við malbikun                                                                   9312
verkamaður við mokstur                                                                     9312
verkamaður við pakkhúsvinnu                                                          9330
verkamaður við pökkun (án véla)                                                     9322
verkamaður við skógrækt                                                                   9212
verkamaður við sorpflokkun (án véla)                                             9321
verkamaður við sorphirðu                                                                   9161
verkamaður við sorpmóttöku                                                            9321
verkamaður við sorpurðun (án véla)                                               9321
verkamaður við stíflugerð                                                                   9312
verkamaður við umhirðu dýra                                                           9211
verkamaður við vegagerð                                                                   9312
verkamaður við veitulagnir                                                                 9312
verkamaður við vöruflokkun (án véla)                                             9321
verkfræðingur ót.a.s.                                                                             2149
verkfærasmiður                                                                                      7222
verksmiðjustjóri í iðnaði                                                                       1222
verkstjóri áhaldahúss (aðallega við stjórnun)                               1239
verkstjóri í byggingariðnaði                                                               7123
verkstjóri í frystihúsi (aðallega við framleiðslustörf )                   8279
verkstjóri í frystihúsi (aðallega við stjórnun)                                 1222
verkstjóri í landbúnaði                                                                         9211
verkstjóri í orkuveitu (aðallega við stjórnun)                                 1222
verkstjóri vélaverkstæðis (aðallega við stjórnun)                         1239
verslunarfræðingur                                                                               3419
verslunarkona                                                                                         5221
verslunarmaður                                                                                      5221
verslunarstjóri (aðallega við afgreiðslu)                                          5221
verslunarstjóri (aðallega við stjórnun)                                             1224
vélaiðnfræðingur                                                                                   3115
vélamaður                                                                                                7233
vélamaður á malbikunarvél                                                                8332
vélamaður í fiskvinnslu                                                                        8279
vélamaður í matvælaframleiðslu                                                      8271
vélamaður við aktygjagerð                                                                 8265
vélamaður við átöppun ávaxtasafa                                                  8274
vélamaður við átöppun matarolíu                                                   8275
vélamaður við átöppun olíu                                                               8290
vélamaður við ávaxtapressu                                                               8275
vélamaður við ávaxtasafagerð                                                           8275
vélamaður við brauðgerð                                                                   8273
vélamaður við brauðpökkun                                                              8290
vélamaður við dekkjagerð                                                                  8229
vélamaður við dekkjasólun                                                                 8231
vélamaður við efnahvarfvél                                                                8154
vélamaður við fatapressu                                                                    8264
vélamaður við filmuframköllun                                                         8223
vélamaður við filmuframleiðslu                                                         8224
vélamaður við flugeldagerð                                                               8221
vélamaður við fóðurblöndun                                                             8273

vélamaður við framleiðslu steypueininga                                      8212
vélamaður við fúavörn                                                                         8232
vélamaður við gerilsneyðingu mjólkur                                           8272
vélamaður við gervisvampframleiðslu                                           8231
vélamaður við glugga- og hurðagerð                                             8240
vélamaður við gosdrykkjagerð                                                          8278
vélamaður við grænmetispressu                                                      8275
vélamaður við hattagerð                                                                     8266
vélamaður við hausunarvél                                                                8279
vélamaður við hellusteypu                                                                 8212
vélamaður við húsgagnaframleiðslu                                               8240
vélamaður við ilmvatnsgerð                                                               8212
vélamaður við innréttingagerð                                                         8240
vélamaður við ísgerð                                                                            8272
vélamaður við jógúrtgerð                                                                   8272
vélamaður við kaðlagerð                                                                     8269
vélamaður við kaffibrennslu                                                               8277
vélamaður við kaffiframleiðslu                                                          8277
vélamaður við kaffipökkun                                                                 8290
vélamaður við kakóbrennslu                                                             8277
vélamaður við kakóframleiðslu                                                         8277
vélamaður við kassagerð                                                                     8253
vélamaður við kertagerð                                                                     8224
vélamaður við kjötskurð                                                                      8271
vélamaður við kjötvinnslu                                                                   8271
vélamaður við kniplingagerð                                                             8261
vélamaður við konfektgerð                                                                 8274
vélamaður við kornmölun                                                                   8273
vélamaður við kornpökkun                                                                8290
vélamaður við krómhúðun                                                                 8222
vélamaður við kryddblöndun                                                            8273
vélamaður við kökugerð                                                                     8274
vélamaður við leðurframleiðslu                                                        8265
vélamaður við leðurlitun                                                                     8264
vélamaður við litun                                                                               8264
vélamaður við ljósmyndastækkun                                                   8224
vélamaður við loðskinnaverkun                                                        8265
vélamaður við lyfjaframleiðslu                                                           8221
vélamaður við malbikunarframleiðslu                                            8212
vélamaður við málmhúðun                                                                8223
vélamaður við málmpressu                                                                8163
vélamaður við málningarframleiðslu                                               8229
vélamaður við mjólkurátöppun                                                        8272
vélamaður við myntsláttu                                                                   8211
vélamaður við netagerð                                                                       8262
vélamaður við niðurbrot málma                                                       8211
vélamaður við niðurlagningu ávaxta                                               8275
vélamaður við niðurlagningu grænmetis                                      8275
vélamaður við niðurlagningu kjötvara                                           8271
vélamaður við niðurlagningu matvæla                                           8271
vélamaður við niðursuðu ávaxta                                                       8275
vélamaður við ostaframleiðslu                                                          8272
vélamaður við plastdósagerð                                                             8232
vélamaður við plastframleiðslu                                                         8232
vélamaður við plasthúðun                                                                  8223
vélamaður við plastkaragerð                                                             8232
vélamaður við plastpokagerð                                                            8232
vélamaður við plaströragerð                                                              8232
vélamaður við prjónavél                                                                      8262
vélamaður við rennibekk (málmsmíðar)                                         8211
vélamaður við rennibekk (trésmíðar)                                              8240
vélamaður við roðflettivél                                                                   8279
vélamaður við sandblástur málma                                                   8223
vélamaður við saumavél                                                                      8263
vélamaður við sápugerð                                                                      8221
vélamaður við skinnaiðnað                                                                 8265
vélamaður við skógerð                                                                         8266
vélamaður við smíðavél                                                                       8211
vélamaður við smjörlíkisgerð                                                             8272
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vélamaður við smurningu á smurstöð                                            8290
vélamaður við sniðskurð                                                                     8269
vélamaður við snyrtivöruframleiðslu                                               8221
vélamaður við sprengjugerð                                                              8222
vélamaður við spunavél                                                                       8253
vélamaður við steypuhrærivél                                                           8212
vélamaður við súkkulaðigerð                                                             8274
vélamaður við sútun                                                                             8265
vélamaður við sykurgerð                                                                                                       8275
vélamaður við sykurpökkun                                                               8290
vélamaður við sælgætisgerð                                                              8274
vélamaður við teframleiðslu                                                               8277
vélamaður við teppagerð                                                                    8262
vélamaður við trjávörurframleiðslu                                                 8240
vélamaður við töskugerð                                                                     8266
vélamaður við ullarhreinsun                                                               8261
vélamaður við útsaum                                                                         8263
vélamaður við vefstól                                                                           8262
vélamaður við vélaframleiðslu                                                           8265
vélamaður við vélmerkingu                                                               8290
vélamaður við vélpökkun                                                                   8290
vélamaður við vélpökkun í frystihúsi                                               8290
vélamaður við vélpökkun í kjötiðnaði                                             8290
vélamaður við vélpökkun í mjólkuriðnaði                                     8290
vélamaður við vélsög                                                                           8211
vélamaður við vélsöltun                                                                      8279
vélamaður við vörumerkingu                                                            8290
vélamaður við þurrhreinsun                                                               8264
vélamaður við þörunganám                                                               8331
vélamaður við ölgerð                                                                           8278
vélamálari                                                                                                 7142
vélaverkfræðingur                                                                                 2145
vélavörður                                                                                                7233
vélflakari                                                                                                   8279
vélflatningarmaður                                                                               8279
vélfræðingur                                                                                            3115
vélfræðingur í iðnaði                                                                             3115
vélgamaður við kaffipökkun                                                              8290
vélgæslumaður á olíuborpalli                                                            8161
vélgæslumaður á sanddæluskipi                                                      8112
vélgæslumaður í álveri                                                                         8121
vélgæslumaður í dælustöð                                                                 8161
vélgæslumaður í glerverksmiðju                                                      8139
vélgæslumaður í jarðgashreinsunarstöð                                        8155
vélgæslumaður í járnblendiverksmiðju                                          8121
vélgæslumaður í kísilgúrnámi                                                           8112
vélgæslumaður í kæligeymslu                                                           8163
vélgæslumaður í leirmunaverksmiðju                                             8139
vélgæslumaður í malbikunarstöð                                                     8112
vélgæslumaður í málmhitunarveri                                                   8123
vélgæslumaður í mælastöð                                                                8161
vélgæslumaður í námu                                                                        8111
vélgæslumaður í orkuveri                                                                   8161
vélgæslumaður í pappírskvoðuverksmiðju                                   8142
vélgæslumaður í pappírsverksmiðju                                               8143
vélgæslumaður í raforkuveri                                                              8161
vélgæslumaður í sandnámi                                                                8111
vélgæslumaður í sögunarverksmiðju                                              8141
vélgæslumaður í timburverksmiðju                                                 8141
vélgæslumaður í vatnsdælustöð                                                       8163
vélgæslumaður í virkjun                                                                      8161
vélgæslumaður við áburðarframleiðslu                                         8159
vélgæslumaður við efnablöndunarvél                                            8151
vélgæslumaður við efnahitunarvél                                                  8152
vélgæslumaður við efnahvarfvél                                                      8154
vélgæslumaður við efnaskilju                                                            8153
vélgæslumaður við efnaskilvindu                                                     8153
vélgæslumaður við eimingarvél                                                       8154
vélgæslumaður við framleiðslu á terpentínu                                8154

vélgæslumaður við framleiðslu álvara                                            8122
vélgæslumaður við framleiðslu múrsteina                                    8131
vélgæslumaður við framleiðslu postulínsflísa                               8131
vélgæslumaður við framleiðslu stálvara                                         8122
vélgæslumaður við gasvinnslu                                                          8154
vélgæslumaður við gerviefnaframleiðslu                                       8159
vélgæslumaður við glerblástursofn                                                 8131
vélgæslumaður við glerofn                                                                 8131
vélgæslumaður við hreinsun hráolíu                                                                      8153
vélgæslumaður við kassagerð                                                           8253
vélgæslumaður við lifrarbræðslu                                                      8152
vélgæslumaður við líkbrennslu                                                         8163
vélgæslumaður við límtrésframleiðslu                                           8141
vélgæslumaður við loðnubræðslu                                                   8152
vélgæslumaður við málmblöndunarvél                                         8123
vélgæslumaður við málmbræðslu                                                   8122
vélgæslumaður við málmherðingarvél                                           8123
vélgæslumaður við málmröragerð                                                   8124
vélgæslumaður við málmsteypu                                                      8122
vélgæslumaður við málmsteypuvél                                                 8122
vélgæslumaður við málningarframleiðslu                                     8154
vélgæslumaður við mulningsvél                                                       8151
vélgæslumaður við olíuhreinsunarstöð                                          8155
vélgæslumaður við pappírspokagerð                                             8253
vélgæslumaður við parketframleiðslu                                             8141
vélgæslumaður við postulínsofn                                                      8131
vélgæslumaður við pressu                                                                  8151
vélgæslumaður við sementsframleiðslu                                         8152
vélgæslumaður við síldarbræðslu                                                    8152
vélgæslumaður við sorpbrennslu                                                                               8163
vélgæslumaður við stálröragerð                                                       8124
vélgæslumaður við stálvíragerð                                                        8124
vélgæslumaður við steinefnaframleiðslu                                       8112
vélgæslumaður við steinmulningsvél                                             8151
vélgæslumaður við steinolíuverksmiðju                                         8155
vélgæslumaður við tengivirki                                                            8161
vélgæslumaður við umslagagerð                                                     8253
vélgæslumaður við vatnsmiðlun                                                      8163
vélgæslumaður við vírdráttarvél                                                       8124
vélgæslumaður við völsunarvél                                                        8122
vélritari                                                                                                      4111
vélsetjari                                                                                                   7341
1. vélstjóri                                                                                                 3141
2. vélstjóri                                                                                                 7233
vélstjóri í frystihúsi                                                                                 3115
vélstjóri í iðnaði                                                                                      3115
vélstjóri í orkuveri                                                                                  3115
vélstjóri með 1.–3. stigs vélstjórapróf                                              7233
vélstjóri með 4. stigs vélstjórapróf                                                   3141
vélstjóri við leiktæki                                                                              8290
vélstjóri við orkuvinnslu                                                                       3115
véltæknifræðingur                                                                                 2145
véltæknir                                                                                                   3115
vélvirki                                                                                                       7233
vélvirki (á skipi)                                                                                       7233
vélvirki við bifreiðar                                                                               7231
vélvirki við flugvélar                                                                              7232
vélvirki við framleiðsluvélar                                                                7233
vélvirki við landbúnaðarvélar                                                            7233
vélvirki við vélar                                                                                     7233
vélvirki við þungavinnuvélar                                                              7233
viðgerðarmaður blásturshljóðfæra                                                  7312
viðgerðarmaður hljóðfæra                                                                 7312
viðgerðarmaður strengjahljóðfæra                                                  7312
viðskiptafræðingur á fjármálasviði                                                   2419
viðskiptafræðingur á verðbréfasviði                                                3411
viðskiptafræðingur í almannatengslum                                         2413
viðskiptafræðingur í upplýsingamiðlun                                         2413
viðskiptafræðingur ót.a.s.                                                                    2419
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viðskiptafræðingur við fjármálaráðgjöf                                          2419
viðskiptafulltrúi                                                                                      3421
viðskiptalögfræðingur                                                                         2429
viðskiptamiðlari                                                                                      3421
vigtarmaður                                                                                             4131
vikadrengur                                                                                             9151
vikastúlka                                                                                                 9151
vinnslustjóri á fiskiskipi stærra en 20 brúttótonn                        6429
vinnslustjóri á frystitogara stærri en 20 brúttótonn                   6429
vinnslustjóri á ísfisktogara stærri en 20 brúttótonn                    6429
vinnslustjóri á úthafsveiðiskipi stærra en 20 brúttótonn           6429
vinnslustjóri á vinnsluskipi stærra en 20 brúttótonn                  6429
vinnueftirlitsmaður                                                                               3152
vinnukona á heimili                                                                               9131
vinnumaður í landbúnaði                                                                   9211
vinnumaður við kartöflutínslu                                                           9211
vinnumarkaðsfræðingur                                                                     2413
vinnumiðlari                                                                                            3423
vinnumiðlunarfulltrúi                                                                           3423
vinnusálfræðingur                                                                                 2445
vinnuvélakennari                                                                                   3340
vinnuvélamaður                                                                                     8331
vinnuvélstjóri á lyftara                                                                          8334
vistfræðingur                                                                                           2211
vitavörður                                                                                                 8340
vígslubiskup                                                                                            2460
vímuefnaráðgjafi                                                                                   3460
vínsmakkari                                                                                             7415
vínveitingaeftirlitsmaður                                                                     3449
vínþjónn                                                                                                   5123
vírsplæsingarmaður                                                                              7215
víxlari                                                                                                         3411
völsunarmaður                                                                                       8122
vörubifreiðastjóri                                                                                   8324
vörubílstjóri                                                                                             8324
vörukynnir                                                                                               5221
vörumiðlari                                                                                              3421
vörustjóri (ekki við stjórnun)                                                              4131
vörustjórnunarfræðingur                                                                    2419

Y
yfirdýralæknir                                                                                          1210
yfireftirlitsmaður                                                                                    3152
yfirfiskmatsmaður                                                                                 3152
yfirflokksstjóri við garðyrkju                                                               9211
yfirflokksstjóri við götu-og lóðahreinsun                                                          9162
yfirflokksstjóri við sorphirðu                                                               9161
yfirflugfreyja                                                                                            5111
yfirflugumferðarstjóri                                                                           1210
yfirflugvirki                                                                                               7232
yfirflugþjónn                                                                                           5111
yfirfóstra (aðallega við stjórnun)                                                       1229
yfirgjaldkeri                                                                                              4211
yfirhafnarvörður                                                                                     5169
yfirhjúkrunarfræðingur                                                                        2230
yfirkennari (aðallega við kennslu)                                                     2320
yfirkennari (aðallega við stjórnun)                                                   1229
yfirkerfisfræðingur                                                                                 3120
yfirkokkur                                                                                                 5122
yfirkokkur (10 eða fleiri starfsmenn)                                                1225
yfirlandvörður                                                                                         1229
yfirlesari                                                                                                     4143
yfirljósmóðir                                                                                            2230
yfirlæknir                                                                                                  2221
yfirlögregluþjónn                                                                                   5162
yfirmaður fasteigna og/eða framkvæmda                                     1239
yfirmaður í endurskoðunardeild                                                       1231
yfirmatsveinn                                                                                          1225

yfirmeinatæknir                                                                                      2212
yfirpóstafgreiðslumaður                                                                      4142
yfirpóstflokkunarmaður                                                                       4142
yfirrafvirki                                                                                                 7137
yfirsaumakona                                                                                        7436
yfirsetukona                                                                                             3232
yfirsímvirki                                                                                               7244
yfirsjúkraþjálfi                                                                                         2226
yfirtollvörður                                                                                           3441
yfirvarðstjóri                                                                                            5162
yfirverkfræðingur                                                                                   2149
yfirverkstjóri í byggingariðnaði (aðallega við stjórnun)             1223
yfirverkstjóri í frystihúsi (aðallega við stjórnun                            1222
yfirverkstjóri í garðyrkju (aðallega við stjórnun)                          1221
yfirverkstjóri í orkuveitu                                                                       1222
yfirverkstjóri í stóriðju                                                                           1222
yfirvélstjóri                                                                                               3141
yfirþerna                                                                                                   5123
yfirþjónn                                                                                                   5123
yfirþjónn (10 eða fleiri starfsmenn)                                                  1225
yfirþroskaþjálfari                                                                                    2342
ylræktarbóndi                                                                                         6113
ylræktarbóndi með ferðaþjónustu                                                   6113
ylræktarráðunautur                                                                                                                      2214
yogakennari                                                                                             3475

Ý
ýtustjóri                                                                                                     8332

Z
zenprestur                                                                                                2460

Þ
þaklagningarmaður                                                                              7131
þakpappalagningamaður                                                                   7131
þáttastjórnandi                                                                                       2451
þerna                                                                                                         5123
þjálfari                                                                                                       3475
þjóðfélagsfræðingur                                                                             2442
þjóðfræðingur                                                                                         2442
þjóðgarðsvörður (aðallega við stjórnun)                                       1319
þjóðgarðsvörður (ekki við stjórnun)                                                5169
þjóðhagfræðingur                                                                                 2441
þjóðháttafræðingur                                                                              2442
þjóðleikhússtjóri                                                                                    1210
þjóðminjafræðingur                                                                             2431
þjóðminjavörður                                                                                    1210
þjóðréttarfræðingur                                                                             2429
þjóðskjalavörður                                                                                    2431
þjónn                                                                                                         5123
þjónustufulltrúi (ekki í banka)                                                           3419
þjónustufulltrúi í banka                                                                       3418
þjónustustjóri (ekki í banka)                                                               3419
þjónustustúlka á heimili                                                                      9131
þolfimikennari                                                                                        3475
þrívíddarhönnuður                                                                               2131
þroskaþjálfi                                                                                              2342
þróunarhagfræðingur                                                                          2441
þróunarstjóri (aðallega við stjórnun)                                               1237
þulur                                                                                                          3472
þungaflutningabílstjóri                                                                        8324
þungavinnuvélstjóri                                                                             8332
þvagfæraskurðlæknir                                                                           2221
þverflautuleikari                                                                                     2453
þvottakona við handþvott                                                                  9133
þyrluflugmaður                                                                                      3143
þýðandi                                                                                                                                                       2444
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Æ
æðarbóndi                                                                                               6129
æðarbóndi með ferðaþjónustu                                                         6121
æfingastjóri                                                                                             1239
æskulýðs- og íþróttafulltrúi                                                                3460
æskulýðsfulltrúi                                                                                      3460
ættfræðingur                                                                                           2443
ættfræðiritari                                                                                           4141

Ö
ökukennari                                                                                                                                              3340
öldrunarfulltrúi                                                                                       3460
öldrunarlæknir                                                                                        2221
örverufræðingur                                                                                     2211
öryggiseftirlitsmaður                                                                            3152
öryggisfulltrúi                                                                                         5169
öryggisráðgjafi                                                                                       3119
öryggisráðgjafi (tryggingar)                                                               3412
öryggisstjóri ríkisins                                                                              1239
öryggisvörður                                                                                         9152
öryggisvörður við gæslu-, eftirlits- og björgunarstörf  

ót.a.s.                                                                                                  5169


