
Lögfræðingur 
Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) auglýsa eftir 
lögfræðingi til starfa. Starfið felur í sér að stýra 
kjaranefnd SFV og veita lagalega ráðgjöf til 
aðildarfélaga samtakanna, m.a. á sviði 
vinnumarkaðsréttar. Þá myndi starfsmaðurinn vera 
aðildarfélögum SFV til stuðnings við gerð 
þjónustusamninga, sem og í annarri hagsmunagæslu 
aðildarfélaganna gagnvart stjórnvöldum.   

Umsóknarfrestur er til 2. febrúar nk.  

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið 
eybjorg@samtok.is.  

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. 

Hæfnis – og menntunarkröfur:  

• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða 
meistaraprófi skilyrði 

• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla sem 
lögfræðingur skilyrði 

• Reynsla af samningagerð skilyrði 
• Þekking á vinnumarkaðsrétti og kjaraumhverfi 

opinberra starfsmanna kostur 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu kostur 
• Þekking og reynsla á sviði samkeppnisréttar og 

réttarreglna um opinber innkaup kostur 
• Reynsla af lögmannsstörfum kostur 
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í 

ræðu og riti  
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum  
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð  

Nánari upplýsingar um starfið er hægt að nálgast hjá 
Eybjörgu Hauksdóttur framkvæmdastjóra samtakanna 
í s: 5 600 200.  

[SIDEBAR TITLE] 

 

SFV eru hagsmunasamtök 
fyrirtækja sem starfa við 
velferðarþjónustu og eru 
sjálfseignarstofnanir, í eigu 
félagasamtaka, einkaaðila eða 
opinberra aðila. Aðildarfélög SFV 
eru 47 talsins. Mörg 
aðildarfélaganna eru 
öldrunarstofnanir, en einnig 
fyrirtæki með aðra starfsemi eins 
og dagþjálfun, áfengismeðferð, 
þjónustu við hreyfihamlaða o.fl. 
Sjá nánar á heimasíðu 
samtakanna www.samtok.is  

 

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) auglýsa eftir lögfræðingi til starfa. Starfið felur í sér að stýra 
kjaranefnd SFV og veita lagalega ráðgjöf til aðildarfélaga samtakanna, m.a. á sviði vinnumarkaðsréttar.  
Þá myndi starfsmaðurinn vera aðildarfélögum SFV til stuðnings við gerð þjónustusamninga, sem og í  
annarri hagsmunagæslu aðildarfélaganna gagnvart stjórnvöldum.  

Umsóknarfrestur er til 2. febrúar nk. 

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið eybjorg@samtok.is. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar 
og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Hæfnis – og menntunarkröfur: 
• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi skilyrði
• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla sem lögfræðingur skilyrði
• Reynsla af samningagerð skilyrði
• Þekking á vinnumarkaðsrétti og kjaraumhverfi opinberra starfsmanna kostur
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu kostur
• Þekking og reynsla á sviði samkeppnisréttar og réttarreglna um opinber innkaup kostur
• Reynsla af lögmannsstörfum kostur
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti 
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð 

Nánari upplýsingar um starfið er hægt að nálgast hjá Eybjörgu Hauksdóttur framkvæmdastjóra  
samtakanna í s: 5 600 200.
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vinnumarkaðsréttar. Þá myndi starfsmaðurinn vera 
aðildarfélögum SFV til stuðnings við gerð 
þjónustusamninga, sem og í annarri hagsmunagæslu 
aðildarfélaganna gagnvart stjórnvöldum.   

Umsóknarfrestur er til 2. febrúar nk.  

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið 
eybjorg@samtok.is.  

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. 

Hæfnis – og menntunarkröfur:  

• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða 
meistaraprófi skilyrði 

• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla sem 
lögfræðingur skilyrði 

• Reynsla af samningagerð skilyrði 
• Þekking á vinnumarkaðsrétti og kjaraumhverfi 

opinberra starfsmanna kostur 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu kostur 
• Þekking og reynsla á sviði samkeppnisréttar og 

réttarreglna um opinber innkaup kostur 
• Reynsla af lögmannsstörfum kostur 
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í 

ræðu og riti  
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum  
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð  

Nánari upplýsingar um starfið er hægt að nálgast hjá 
Eybjörgu Hauksdóttur framkvæmdastjóra samtakanna 
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SFV eru hagsmunasamtök 
fyrirtækja sem starfa við 
velferðarþjónustu og eru 
sjálfseignarstofnanir, í eigu 
félagasamtaka, einkaaðila eða 
opinberra aðila. Aðildarfélög SFV 
eru 47 talsins. Mörg 
aðildarfélaganna eru 
öldrunarstofnanir, en einnig 
fyrirtæki með aðra starfsemi eins 
og dagþjálfun, áfengismeðferð, 
þjónustu við hreyfihamlaða o.fl. 
Sjá nánar á heimasíðu 
samtakanna www.samtok.is  

 

SFV eru hagsmunasamtök fyrirtækja sem 
starfa við velferðarþjónustu og eru sjálfs-
eignarstofnanir, í eigu félagasamtaka, 
einkaaðila eða opinberra aðila. 

Aðildarfélög SFV eru 47 talsins. 
Mörg aðildarfélaganna eru öldrunarstofn-
anir, en einnig fyrirtæki með aðra starfsemi 
eins og dagþjálfun, áfengismeðferð, 
þjónustu við hreyfihamlaða o.fl. 

Sjá nánar á heimasíðu samtakanna 
www.samtok.is


