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Reynsla af Starfsorku

• 23 starfsmenn ráðnir í gegnum Starfsorku á 11 

árum

• Fólk með háskólagráður og grunnskólamenntun 

og allt þar á milli

• Öllum boðið fast starf í lok Starfsorkuþjálfunar 

• 11 þeirra í starfi hjá ORF Líftækni



Starfsemi ORF Líftækni

• Sprotafyrirtæki í líftækni 

• Framleiðir lífvirk prótein með erfðatækni í plöntum

• Notar lífvirk prótein m.a. til að búa til húðvörur sem 

eru seldar undir vörumerkinu Bioeffect á Íslandi og 

erlendis (yfir 20 lönd)

• Störf á mörgum sviðum þekkingar:

• R&Þ, ræktun, lífefnavinnsla, framleiðsla húðvara, 

gæðakerfi, grafísk hönnun, markaðssetning erlendis, ofl.



Ávinningu sprotafyrirtækis af 

Starfsorku
• Hafa margar hugmyndir og þróunarverkefni sem 

skapa nýja gerð af störfum

• Vantar fjármagn– hafa ekki ráð á starfsmönnum

• Starfsorka gefur tækifæri til að ráða starfsmenn 

sem ella yrðu ekki ráðnir

• Hraðar þróun starfseminnar í átt til hagkvæms og 

stöðugs rekstrar og þar með eru sköpuð stöðug 

störf



Ávinningur starfsmanna

• Fá þjálfun í nýrri gerð af störfum (sem oft eru ný á 

heimsmælikvarða)

• Eru ráðnir í gegnum Starfsorku og verkefnið 

skapar tækifæri til framtíðarstarfs



Ávinningur þjóðfélagsins

• Sprotafyrirtæki skapa nýja gerð af störfum bæði 

fyrir þátttakendur í Starfsorku og aðra 

• Sprotafyrirtæki eru ekki í samkeppni við önnur 

fyrirtæki í landinu

• Eru mikilvægur hlekkur í eðlilegri og mikilvægri 

þróun atvinnuhátta



Hvað höfum við lært

• Starfsorka skapar störf og hjálpar 

sprotafyrirtækjum jafnvel þótt það leggi til lítinn 

hluta (2,5%) þess fjármagn sem þarf til að koma 

fyrirtækinu á legg of 

• Mikilvægt að pappírsvinna og umsýsla er einföld 

og skjótvirk.  Fyrirtæki sem sýna árangur og 

áreiðanleika geti áunnið sér traust og frekari 

stuðning

• Vefsíða VMST er mikilvæg – auðveldar leit að fólki



Hugleiðing til framtíðar

• Atvinnulífið breytist hratt og þarf að gera það

• Með þessu breytast störfin og það þarf að þjálfa 

starfsmenn fyrir þau hversu menntaðir sem þeir 

eru fyrir

• Sprotafyrirtæki eru í fararbroddi breytinga á 

atvinnuháttum



Hugleiðing til framtíðar

• Starfsorka er gott módel sem mætti þróa frekar 

með hagsmuni allra að leiðarljósi

• Hugsanlegir aðilar að framþróun:

• Vinnumálastofnun

• Samtök sprotafyrirtækja

• Forsvarsaðilar stéttarfélaga, vinnuveitenda, lífeyrissjóða

• Menntastofnanir

• Yfirvöld
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