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Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir nafn 

fyrirtækisins Marel?



Marel þróar lausnir - til að breyta þessu...
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Menntun í Marel



Starfsmannastefna 

Að hafa á að skipa hæfileikaríkum starfsmönnum

og hlúa að þeim þannig að þeir sýni frumkvæði, 

skapi metnaðarfullan og jákvæðan starfsanda

og geri hagsmuni Marel að sínum eigin.



Fræðslustefna – órjúfanlegur hluti starfsmannastefnu

Fræðslustefna:
• Að starfsmenn hafi þá þekkingu og færni sem þarf til að framfylgja stefnu 

fyrirtækisins á hverjum tíma (starfstengd fræðsla)

• Hver og einn fái þjálfun og fræðslu við hæfi og hafi kost á reglulegri 

símenntun

• Að styðja við að starfsfólk ljúki formlegu námi með styrkjum og 

hvatningu til náms á iðnskóla- og háskólastigi.

• Starfsfólki séu veitt tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi og fái  þjálfun í 

samræmi við það.

• Framboð fræðslu er frammistöðutengt – markmið að bæta frammistöðu
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Marel – menntafyrirtæki ársins 2015

Mótun, viðhald og framkvæmd fræðslu- og starfsþróunarstefnu

Nýliða- og þjálfunaráætlanir fyrir starfahópa

Starfsfóstrakerfi (Mentorkerfi)

Reglubundin grunnþjálfun t.d. á sviði öryggismála, upplýsingatækni

Fjölbreyttar dreifileiðir þjálfunar, E-learning, þjálfunarmiðstöðvar...

Sértæk sölu – og þjónustuþjálfun

Framleiðsluskóli Marel

Marel vinnslutæknir  - samstarf við viðskiptavini

Sértæk þjálfun t.d. forritara (vefnám), hönnuða o.fl.

Stjórnendaþjálfun og nám fyrir verðandi stjórnendur

Markþjálfun og mastermind

Námssamningar og styrkveitingar til starfsfólks

Starfsnám og lögbundið vinnustaðanám (iðnnám)

Þjálfun viðskiptavina – sértæk tækniþjálfun

Samstarf við birgja á sviði fræðslumála – innanlands/erlendis

Virk þátttaka í þekkingarhópum í samfélaginu, fyrirlestrar, kennsla á 

háskólastigi...



Verkefni á sviði fræðslumála ...

Nýliðaþjálfun

– Nýliðaþjálfun reglulega yfir árið

– Þjálfunaráætlanir fyrir öll störf

– Starfsfóstrakerfi (Mentor prógram)

Tengsl við skólakerfið

– Framleiðsluskóli Marel – samstarf við Mími símenntun

– Marel vinnslutæknir – samstarf við Fisktækniskóla Íslands

– Samstarf við Iðnskólann í Hafnarfirði v. iðnnám

– Starfsnámssamningar við Háskólann í Reykjavík

– Nemendaverkefni



Framleiðsluskóli Marel

Viðurkennd námskrá af Menntamálaráðuneyti – Verkfærni 

í framleiðslu I og II

Markhópur ófaglært starfsfólk

120 kennslustundir hvor námskrá

Samstarf við Iðnskólann í Hafnarfirði

Mat á námi og raunfærnimat



Sértæk sölu- og þjónustuþjálfun

Sértæk tækniþjálfun fyrir sölu- og þjónustumenn 

Að meðaltali 150 manns sitja þjónustunámskeið víða um 

heim

Um 200 manns sækja sértæk sölunámsekið

Þjálfunin tengd ákveðnum tækjum eða iðnaði

Blanda -fjarnám/staðbundnar lotur



Marel vinnslutækninám

Starfsfólk í fiskvinnslum – þjálfun á vinnslulínur, tæki og 

hugbúnað til framleiðslustýringar sem Marel framleiðir

Markmið að efla færni til eftirlits og umsjónar tækja til að 

hámarka afköst og gæði

300 stunda bóklegt og verklegt nám í Fiskvinnsluskóla 

Íslands og Marel

10 nemendur úr atvinnulífinu 

Umsögn frá viðskiptavini:

– „ Við hjá XXX notum mikið af Marel búnaði og vorum því ekki lengi að 

ákveða að senda starfsmann á okkar vegum á Marel brautina hjá 

Fisktækniskólanum. Þjálfun starfsfólks er mikilvægt bæði með tilliti til virkni á 

vinnustað og möguleika þess til starfsþróunar. Námið mun styrkja 

starfsmanninn í sínum störfum og auka getu okkar til að viðhalda og fullnýta 

búnaðinn sem mun auka skilvirkni og árangur“. 



Fleiri verkefni....

Sýningar- og þjálfunaraðstaða

Nám fyrir verðandi stjórnendur

Markþjálfun og mastermind hópar Forritunarnám



Hvað þarf til að halda áfram?

Fjölbreytileiki starfa

– Fjöldi starfsfólks og fjölbreytt flóra starfahópa

 Er starfið stefnumiðað og næst til allra starfsmanna?

 Fræðsluþarfir mjög fjölbreyttar og mismunandi eftir menntun 

starfsfólks

 Hópur sem hefur mjög sértækar fræðsluþarfi

Flókið skipulag og margir hagsmunaðilar

– Samþætting stefnu mismunandi starfahópa og starfseininga

– Hátt flækjustig ákvarðana

– Fyrirtækjamenning í hverju landi



Hvað þarf til að halda áfram?

Tími, starfsfólk og fjármagn í verkefni

– Forgangsröðun verkefna byggi á sameiginlegri sýn um stefnu

– Fræðsla og þjálfun sé virkur hlekkur í mannauðskeðju stjórnandans

Heildræn fræðslustefna, markmið og árangursmat 

– Heildarstefna vs sértækar stefnur á hverri starfsstöð

– Skýr sýn og stuðningur æðstu stjórnenda og millistjórnenda 

grundvallaratriði.

Betri  nýting upplýsingakerfa 

– Frá greiningu fræðsluþarfa til skráningar og árangursmats.

– Aukin nýting upplýsingatækni til þjálfunar og fræðslu



Hvað þarf til að halda áfram?

Fetum okkur áfram

– Samvinna og sameiginleg sýn

– Tæknin... auðveldar vonandi margt....
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Menntaverðlaun atvinnulífsin eru mikilvæg

viðurkenning fyrir Marel. Ég er sannfærð

um að menntaverðlaun atvinnulífsins

munu vera bæði stjórnendum og

starfsmönnum Marel mikil hvatning og

gefa okkur byr undir báða vængi til að efla

enn frekar fræðslu og símenntun og

uppbyggingu Marel sem fyrirmyndar og -

spennandi valkosts fyrir ungt fólk á 

íslenskum vinnumarkaði. Þó Marel sé

tæknifyrirtæki og framleiði tæki og lausnir

til matvælavinnslu þá er það starfsfólkið, 

sem er okkar helsti auður. 



Thank you / Dank u wel / Mange tak / Takk fyrir


