
Verkefnastjóri 
upplýsingatæknimála

Nánari upplýsingar veita Henrietta Þóra Magnúsdóttir (henrietta@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran  
(thelma@intellecta.is). Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2023. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Allar umsóknir eru trúnaðarmál og verða nöfn umsækjenda ekki birt opinberlega.

Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir að ráða verkefnastjóra upplýsingatækni til að leiða þróun, skipulag og innleiðingu 
upplýsingatæknilausna í nýju og endurbættu húsnæði Landspítala í náinni samvinnu við Landspítala og ráðgjafa. Leitað 
er að drífandi einstaklingi sem á auðvelt með að fá fólk með sér í lið og vinna með öðrum í öflugu teymi.

• Skipulagning verkefnis og verkstjórn.
• Gerð vegvísa (e. roadmap) fyrir þróun og innleiðingu 

upplýsingatæknilausna í nýju og endurbættu 
húsnæði Landspítala.

• Þátttaka í vöruþróun og verkefnastýring 
hugbúnaðarlausna.

• Greiningarvinna og þarfagreiningar.
• Forgangsröðun verkefna, mótun- og eftirfylgni 

verkáætlana.
• Samskipti við Landspítala, ráðgjafa, hugbúnaðarhús 

og tæknilega birgja.

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Umfangsmikil starfsreynsla á sviði upplýsingatækni, 
sem nýtist vel til úrlausnar ofangreindra verkefna.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og þekking af vörustjórnun hugbúnaðarlausna 

og stjórnun þverfaglegra teyma í hugbúnaðarþróun.
• Reynsla af innleiðingu umfangsmikilla tæknilausna og 

stafrænni umbreytingu.
• Mjög góð þekking og skilningur á uppbyggingu 

upplýsingatæknikerfa og hugbúnaðarlausna.
• Greiningarhæfni, öguð og nákvæm vinnubrögð.
• Leiðtogahæfni, þjónustulund og framúrskarandi 

samskiptahæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

NLSH tekur m.a. þátt í verkefnastjórn á  
þróunar-, hönnunar- og framkvæmda-
verkefnum vegna húsnæðis og innviða 
á nýjum Landspítala m.a. gatnagerðar 
og lóðar við Hringbraut. 

Félagið, sem er að fullu í eigu ríkisins,  
er í samstarfi við fjölmarga hagsmuna-
aðila. 

Fjöldi ráðgjafa og verktaka starfar fyrir 
félagið. 

Nánari upplýsingar um NLSH má finna 
á: www.nlsh.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:


