
Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með hátt í 6000 starfsmenn. Spítalinn hefur víðtæku hlutverki að gegna 
sem aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús, og veitir bæði almenna og sérhæfða þjónustu, auk þess að vera miðstöð 
menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Nýtt skipurit spítalans byggist í grunninn á þremur sviðum.  
Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, þjónusta, mannauður og stöðugar umbætur.

FRAMKVÆMDASTJÓRAR SVIÐA
Landspítali auglýsir eftir þremur framkvæmdastjórum til að leiða öfluga 
uppbyggingu og sókn næstu ára, í samræmi við nýtt skipurit
Lausar eru til umsóknar þrjár stöður framkvæmdastjóra sviða, í samræmi við nýtt skipurit  
sem tekur gildi 1. október nk. Framkvæmdastjórarnir heyra beint undir forstjóra og mynda, ásamt öðrum fram-
kvæmda stjórum, framkvæmdastjórn spítalans. Framkvæmdastjórnin er teymi sem vinnur að stefnumótun  
og ber sameigin lega ábyrgð á spítalanum í heild. Framundan er mikið breytingaferli þar sem sviðum spítalans er fækkað  
og þróaðar miðstöðvar fyrir bætta þjónustu út frá þörfum sjúklinga. 

Leitað er að kraftmiklum og reyndum stjórnendum sem hafa brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því að byggja 
upp sterka liðsheild og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu og framtíðarsýn spítalans. Leitast er við að mynda 
samhentan hóp með fjölbreytta reynslu og bakgrunn. 

 Framkvæmdastjórastöður eftirfarandi 
þriggja sviða eru lausar til umsóknar 

1. Meðferðarsvið: Á meðferðarsviði verður rekin 
öldrunarþjónusta, móttaka bráðveikra, almenn 
spítalaþjónusta, lyflækningar, endurhæfing og 
geðheilbrigðisþjónusta. Velta sviðsins verður um  
23 milljarðar og stöðugildi verða um 1600. 

2. Aðgerðasvið: Á aðgerðasviði verður rekin 
skurðlækningaþjónusta, skurðstofur, gjörgæslur, 
kvenna- og barnaþjónusta, krabbameinsþjónusta  
og þjónusta við hjarta- og æðasjúklinga. Velta sviðsins 
verður um 27 milljarðar og stöðugildi verða um 1500.

3. Þjónustusvið: Á þjónustusviði verður rekin 
stoðþjónusta við hin sviðin, þ.m.t. rannsóknastofur, 
myndgreining, blóðbanki, aðföng, fasteignaþjónusta, 
lyfjaþjónusta, upplýsingatækni, klínísk ráðgjafar-
þjónusta og fjarheilbrigðisþjónusta. Velta sviðsins 
verður um 25 milljarðar og stöðugildi verða um 1000.

Gert er ráð fyrir að ráðningartímabil framkvæmdastjóra 
hefjist 1. október 2019 og er ráðning til fimm ára,  
í samræmi við stefnu Landspítala um ráðningu  
stjórn enda. Mat á umsóknum verður í höndum valnefndar 
þar sem forstjóri Landspítala tekur virkan þátt, og forstjóri 
tekur ákvörðun um ráðningar í störfin. Nýráðnir fram-
kvæmda   stjórar munu koma að ráðningu 2-5 forstöðu-
manna í nýju stjórnendalagi sem ætlað er að auka 
samhæfingu í þjónustu innan sviða og þvert á svið.

Umsækjendur eru beðnir að taka fram hvaða stöðu 
þeir sækja um, en þó er farið fram á að þeir séu 
reiðubúnir að gegna hverri sem er af þeim þremur 
stöðum sem auglýstar eru nú, skv. ákvörðun 
forstjóra.

Almennt starfssvið framkvæmdastjóra
• Forysta um þjónustu við sjúklinga.

• Forysta um uppbyggingu öryggismenningar,  
gæða- og umbótastarfs og árangursvísa.

• Stefnumótun, markmiðasetning, áætlanagerð  
og eftirfylgni.

• Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt ábyrgð  
á starfsmannamálum.

• Ábyrgð á fjármálum, fjárhagsáætlun og sjálfbærum 
rekstri.

• Efling kennslu og vísindastarfs á spítalanum.

• Samhæfing á starfsemi sviðs við önnur svið  
og stoðeiningar. 

• Þátttaka í störfum framkvæmdastjórnar, skv. nánari 
ákvörðun forstjóra, og samábyrgð á heildarrekstri.

Mögulegt er að sinna klínískri eða akademískri vinnu (10%) 
meðfram framkvæmdastjórastarfi, með samþykki forstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á uppbyggingu Landspítala 

og innleiðingu stefnu spítalans. 

• Mikil og farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla.

• Jákvætt lífsviðhorf, lausnamiðuð nálgun og 
framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar.

• Hæfni til að móta jákvætt vinnuumhverfi og góða 
liðsheild.

• Mikil hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku.

• Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun.

• Háskólapróf auk viðbótarmenntunar sem nýtist 
í starfi er skilyrði.

• Klínískur bakgrunnur er kostur. 

Nánari upplýsingar um störfin og ráðningarferlið gefa Páll Matthíasson (pallmatt@landspitali.is) og Anna Sigrún 
Baldursdóttir (annasb@landspitali.is).

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019. Umsækjendur eru beðnir að skila ítarlegri ferilskrá  
og kynningarbréfi, er innihaldi framtíðarsýn umsækjanda og rökstuðning fyrir hæfni til að gegna tiltekinni stöðu,  
í gegnum heimasíðu Landspítala eða www.Starfatorg.is. Umsækjendur sem vilja sækja um fleiri en eina af þessum 
stöðum eru beðnir að skila sérstöku kynningarbréfi fyrir hverja þeirra.


