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Keilir  
– Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs
„KOMPÁS hefur nýst starfsfólki Keilis mjög vel og 
þá helst hjá gæðaráði Keilis. Þetta hefur auðveldað 
alla vinnu hjá okkur og sparað okkur mikinn tíma.“
Anna María Sigurðardóttir, kennslustjóri

IKEA
„KOMPÁS er frábært stuðningstól fyrir stjórnendur 
sem vilja efla sig í sínu hlutverki. Vefurinn er uppfullur 
af fræðsluefni, eyðublöðum og góðum ráðum sem 
fljótlegt og auðvelt er að nálgast.“  
Fjóla Kristín Helgadóttir, starfsmannastjóri

Tryggingamiðlun Íslands
„KOMPÁS hefur nýst mér mjög vel þegar kemur að 
því að taka starfsmannaviðtöl, launaviðtöl sem og að 
ráða inn nýtt starfsfólk, svo fátt eitt sé nefnt.“
Friðbert Elí Friðbertsson, framkvæmdastjóri 

Félag lesblindra á Íslandi
„Læsi vefsins er virkilega gott og notendaviðmótið 
til fyrirmyndar. Það mætir þörfum lesblindra og 
þeirra sem eiga við lesörðugleika að stríða. Mynd-
ræn framsetning vefsins hjálpar öllum notendum að 
finna réttar upplýsingar á skömmum tíma.“
Snævar Ívarsson, framkvæmdastjóri

Nokkrar algengar umsagnir
„Gríðarlegur sparnaður af þessu“
„Rosalega flottur vefur og auðveldur í notkun“
„Frábært tól og löngu tímabært“ 
„Mikið af efni á KOMPÁS nýtist okkur“
„Gott að hafa allt á einum stað“
„Þverfagleg nálgun efnisins eykur notagildið“ 
„Snilldar hugmynd“
„Get mælt með fyrir alla vinnustaði“

KOMPÁS hefur eftirfarandi 
þrjú gildi og markmið. 
ÞEKKING – SAMSTARF – FRAMSÆKNI

ÞEKKING:
• Að stuðla að faglegri stjórnun og aukinni skil-

virkni, framleiðni og hagsæld í atvinnulífinu.
• Að vera leiðandi í þjónustu við atvinnulífið 

með faglegri vinnslu upplýsinga og skilvirkri 
miðlun þekkingar. 

• Að vera fyrsta val atvinnulífsins þegar kemur 
að hagnýtum upplýsingum. 

 
SAMSTARF:
• Að auka og efla samstarf í atvinnulífinu með 

miðlun þekkingar.
• Að vera ábyrg gagnvart samfélaginu.
• Að starfa í anda klasa og þjónandi forystu.

FRAMSÆKNI:
• Að gera innlenda og erlenda þekkingu  

aðgengilega. 
• Að vera brú milli atvinnulífs og skóla annars 

vegar og bókvits og verkvits hins vegar. 
• Að efla nýsköpun.

http://www.kompás.is
http://www.kompás.is


• Framkvæmdastjórar
• Forstöðumenn
• Mannauðsstjórar
• Gæðastjórar
• Verkefnastjórar

• Rekstrarstjórar
• Skrifstofustjórar
• Deildarstjórar
• Sérfræðingar  

og fleiri aðilar

Leiðarkerfi vísar veginnMannauðurinn er okkar mestu verðmætiKOMPÁS er samstarfsvettvangur 
fyrirtækja, stofnana, sveitarfélaga, 
háskóla, stéttarfélaga, fræðsluaðila, 
einstaklinga og fleiri aðila um miðlun 
hagnýtrar þekkingar. 

Notendur

Yfir 1.500 skjöl og myndbönd og fer fjölgandi: Inn í verkfærakistu
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