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 Álver Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði hóf rekstur árið 2007. Álverið er það 

stærsta á Íslandi og flytur árlega út um 350 þúsund tonn af málmi

 Upphaflega fjárfestingin var um 200 milljarðar króna

 550 starfsmenn og 300 verktakar. 25% starfsmanna eru konur

 Vörurnar okkar eru álhleifar, vír og málmblendisstangir



Fyrirtækismenning Alcoa
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=
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Fyrirtækismenning Alcoa – Byggjum á gildunum
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GILDIN OKKAR
• Umhyggja

• Árangur

• Heilindi

Traust og heilindi

Góð samskipti

Dreifð ákvarðanataka

Framkvæmd og ábyrgð

Þjálfun og þróun starfsfólks

Skila árangri í gegnum teymin
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Helstu áskoranir í upphafi - Mannauðurinn

 Ráða þurfti um 480 starfsmenn á sama tíma og 

atvinnuleysi var lítið sem ekkert

 Mikil fjárfesting og vinna var fólgin í því að þjálfa fólk til 

starfa 

 Um 100 starfsmenn fóru í þjálfun út fyrir landsteinana

 Erfið gangsetning og mikil starfsmannavelta fyrstu árin



Fjarðaálsmenningin
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 Teymisvinna

 Ferladrifið fyrirtæki

 Áhersla á þátttöku allra starfsmanna í stöðugum umbótum

 Áhersla á þjálfun og hæfni starfsfólks



Stöðugar umbætur – lykillinn að árangri



 Stóriðjuskólinn

 Umbótanefndir

 Árlegar starfsánægjukannanir

 Umhverfis- öryggis og heilsuþjálfun í forgrunni 

 Námskeið iðnaðarmanna, miðvikudagsnámskeiðin

 Innleiðing hlutverkastýrðra teyma – þjálfun í hlutverk

 Starfsmenn sjá að stórum hluta um kennslu

Mannauðurinn – Þjálfun og fræðsla 



Væntingar til þjálfunar og símenntunar

 Segir starfsmönnum að þeir séu mikils virði – það er 
fjárfest í þeim

 Hvatning fyrir nýliða

 Eykur helgun og starfsánægju á vinnustaðnum

 Þjálfun hlutverka. Hver og einn þekkir sitt hlutverk 
betur, til hvers er ætlast og hvers vegna

 Sjálfstraust eykst

 Betri ákvarðanir

 Starfsþróunartækifæri

Almennt eru væntingarnar þær að þjálfun og menntun 
auki framleiðni og árangur
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Árangur Fjarðaáls

 Helgun hefur batnað ár frá ári

 Sjálfstýrð teymi innleidd – þjálfun hlutverka er forsenda

 Betri ákvarðanir – Dreifð ákvarðanataka

 Bein stjórnun hefur verið minnkuð (leiðtogum fækkað)

 Starfsmannavelta hefur minnkað

 Frammistöðuávinningur hefur hækkað

 Framleiðniaukning var forsenda fyrir breytingu á 
vaktakerfi; frá 12 í 8 tíma vaktir. Markmiðin hafa náðst

 Vinnustundum hefur fækkað (þrátt fyrir fjölgun 
starfsfólks í 8 tíma vaktakerfi)
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Áliðnaður er hrávöruiðnaður (e. commodity business). Samkeppnishæfni felst að miklu leyti í kostnaði við 

framleiðsluna. Til að ná árangri í kostnaði er nálgunin sú að fjárfesta skynsamlega í tækni og bæta ferlið 

og bæta hæfni mannauðsins

Það er góður „bissniss“ að rækta mannauð (eins og það er góður „bissniss“ að sinna öryggismálum, 

umhverfismálum og vinna markvisst að jafnrétti á vinnustaðnum).
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