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Abstract 
The reception of a new employee at a workplace is a delicate task. It is very 

important that the task is carefully prepared. When hiring a new employee, it 

is good to complete a job description for the position along with the 

obligations the employee must fulfill and the requirements that will be made 

of him. 

Newcomer training is as important in large organizations as it is in smaller 

ones, though in truth the larger companies examine this issue more 

carefully. The objective of newcomer training is to impart information about 

the company culture, the job and communications. It is also intended to 

lower employee turnover rates and shorten the time it takes for a newcomer 

to become fully functional. 

It is important to do a needs assessment before the training begins. This 

assessment enables the newcomer’s training needs to be determined. The 

result of the training must be defined and its limitations evaluated. 

To obtain a competitive advantage in the market and change the 

environment, a company must consistently have the most competent 

employees, with the necessary knowlegde, means, and outlook. A well-

informed employee attracts customers and increases their loyalty. 

In this thesis attention is focused on Icelandair’s methods of reception and 

training newcomers.  Survey was sent out to 56 Icelandair employees and 

they asked opinion on these matters.  Answering percent was only 32%.  

Those how answered recomened Icelandair higly for good procedures.   
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Útdráttur  
Móttaka nýs starfsmanns á vinnustað er vandasamt verk.  Miklu máli skiptir 

að vel sé vandað til verksins.  Við ráðningu nýliða er mikilvægt að byggja á 

markvissri starfsgreiningu og starfslýsingu þar sem settar eru fram kröfur til 

viðkomandi starfsmanns.  

Nýliðafræðsla er jafn mikilvæg í stórum sem smáum fyrirtækjum, þó svo að 

í raunveruleikanum gefi stærri fyrirtæki þessum málum meiri gaum.  

Markmið nýliðafræðslu er að miðla upplýsingum um fyrirtækjamenningu, 

starf og samskipti á vinnustað.  Áður en nýliðaþjálfun hefst er nauðsynlegt 

að gera þarfagreiningu.  Skilgreina þarf áhrif þjálfunar. 

Til að öðlast samkeppnisforskot á markaði og aðlaga sig breyttu umhverfi er 

mikilvægt að fyrirtæki hafi yfir hæfu starfsfólki að ráða, með viðeigandi 

þekkingu, færni og viðhorf.  Vel þjálfaður starfsmaður laðar að sér 

viðskiptavini og eykur tryggð þeirra. 

Í ritgerð þessari eru greindar þær aðferðir sem Icelandair notar við að taka á 

móti nýju starfsfólki og þjálfa það.  Markmiðið er að bera aðferðirnar sem 

fyrirtækið notar saman við fræðin sem kennd eru í mannauðsstjórnun.  

Leitast er við að svara hvort  fyrirtækið sé á réttri leið eða hvort gera megi 

betur? 

Til að skoða þetta var sendur spurningalisti til starfsfólks Icelandair þar sem 

leitað var svara við spurningum sem snúa að móttöku og þjálfun nýliða.  

Úrtakshópurinn samanstóð af 56 einstaklingum sem valdir voru með 

slembiúrtaki.  Könnunin var send með rafrænum hætti til starfsfólksins og 

svarhlutfallið var 32%. 

Icelandair vinnur markvisst eftir þjálfunaráætlun sem tekur á flestum þáttum 

er snúa að þeim störfum sem þar eru unnin.  Könnunin leiddi í ljós að 88% 

svarenda voru ánægðir með móttöku á vinnustað en aðeins 66% fannst 

nægilega vel staðið að endurþjálfun. 

Lykilorð: Starfsmat, móttaka nýliða, þjálfunaraferðir, starfsþjálfun, mat á 

árangri. 


