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MENNTUN 

 
2019 -2021 Verðbréfaviðskipti í Háskóla Reykjavíkur  
 
1998-2002 Háskóli Íslands 

B.A.próf í félagsfræði (60e) með aukafag í viðskiptafræði (30e).    
B.A ritgerð: Mannauðsstjórnun (Human Resource Management).  
Aðaláhersla á  stjórnunar- og vinnumarkaðs áfangar, aðferðarfræði, reikningshald og 
hagfræðiáfanga. 
 

1992-1996 Verkmenntaskólinn á Akureyri 
Stúdentspróf 

 

Námskeið :   

2013  Cashflow and Risk Analysis hjá Íslandsbanka  

2010  Credit risk Management hjá Íslandsbanka 

2007  Fjármál 1 í Háskóla Reykjavíkur  
  Auk fjölda annarra ýmissa námskeiða.  
 
STARFSREYNSLA 

 
2021 -                  Advania  
 
Ráðgjafi Mannauðslausna hjá Advania – hóf störf 16.08.2021   
 
2020- 2021          Prómennt  
 
Kennsla í bókhaldi fyrirtækja hjá Prómennt, bæði excel bókhald og  Dk Tölvubókhald.  
 
2010- 2020   Íslandsbanki  
 
Hóf störf árið 2010 sem lánastjóri í Lánaeftirliti á Áhættustýringarsviði. Árið 2016 var deildin flutt yfir á 
Viðskiptabankasvið og nafni deildarinnar breytt í Lánastýring. Helstu verkefni mín grundvölluðust á 
ráðgjöf og aðstoð til starfsmanna útibúa bankans og fólu einkum í sér: 
  

• Greining á fjárhagsstöðu fyrirtækja. 

• Rekstrargreiningar. 

• Framsetning lánamála. 

• Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja. 

• Samskipti við ytri viðskiptavini. 



   

• Áætlanagerð. 

• Verðmöt fyrirtækja 

• Innleiðing og viðhald regluverks. 

• Eftirlit og hönnun mælaborðs. 

• Tölvumál og innleiðing kerfa. 

• Kennsla fyrir starfsmenn 

• Seta í Tryggingaráði bankans. 

• Seta í Fasteignaráði bankans. 

• Ýmis félagsstörf, kom m.a. að skipulagi hjólreiða WOW cyclothon. 
 
 
 
 
 
2006 -2010  Sparisjóður Hafnarfjarðar -  Byr sparisjóður – síðar Byr hf. 
 
Í fyrstu starfaði ég sem viðskiptastjóri fyrirtækja hjá Sparisjóði Hafnarfjarðar síðar Byr sparisjóði. En tók 
fljótlega við starfi forstöðumanns fyrirtækja. 

• Fjármálaráðgjöf og sala. 

• Úrvinnslu gagna og mat á lánaumsóknum. 

• Framsetning lánamála. 

• Endurskipulagning og úrvinnsla erfiðleikamála. 

• Stjórnun og ábyrgð á útlánasafni. 

• Stjórnun og ábyrgð á starfsmannamálum. 
 
 
2003-2005    Hagstofa Íslands 
 
Starfaði ég sem sérfræðingur hjá Launa- og kjaramáladeild Hagstofu Íslands (áður Kjararannsóknar-
nefnd).  
  
 
1999-2003 Sparisjóður Hafnarfjarðar 
 
Með háskólanámi og eftir útskrift starfaði ég hjá Sparisjóði Hafnarfjarðar.  Gekk í hin ýmsu störf m.a sem 
ritari sparisjóðstjóra en lengst af sem fyrirtækjaráðgjafi.  
Á þessum árum starfaði ég einnig hjá S24 netbanka sem var í eigu Sparisjóðs Hafnarfjarðar.   
  
 
1995-1998 Starfsmannadeild Akureyrarbæjar 
 
Þar starfaði ég sem launafulltrúi fyrst með framhaldskólanámi og síðan í 1½ ár eftir lok námsins þar til 
ég hóf nám við Háskóla Íslands.  
 
 
TÖLVUKUNNÁTTA  

Hef mjög góða almenna tölvuþekkingu. Störf mín og nám hafa kallað á mikla tölvunotkun og þekkingu 
á mörgum kerfum innan bankans.  Hef mjög góða kunnáttu í Word, Excel, PowerPoint, Teams og dk 
bókhaldskerfi.  
 
TÖLVUKUNNÁTTA  

 Hef gott vald á talaðri og ritaðri ensku.  
 
 
FÉLAGSSTÖRF  

2020 -  Í Heimaleikjaráði meistaraflokks HK í handbolta 
2017-2020 Var trúnaðarmaður Viðskiptabankasviðs. 
2010-2020 Virk í félagsmálum Íslandsbanka, ein af stofnendum hjólaklúbbs Íslandsbanka og sá 

um skipulagningu á þátttöku hans i WOW cyclothon á árunum 2017-2020.  Var einnig 
stjórn strandblaksklúbb bankans. 

2015-2018 Sat í framkvæmdastjórn Handknattleiksdeildar Hauka og var í stjórn Barna og 
unglingaráðs Hauka.  



   

2005-2009 Sat í stjórn foreldrafélags leikskóla Tjarnarás, sem formaður. 
2006-2007 Sat í stjórn starfsmannafélagsins SPH, sem gjaldkeri. 
2002-2003 Sat í stjórn starfsmannafélags SPH. 
1995-1996 Sat í stjórn nemendaráðs þegar ég var á 4. ári í framhaldsskóla.  
 
 
ÁHUGAMÁL  

Útivera og hreyfing er mér mikilvæg, ber helst að nefna hjólreiðar, hlaup, líkamsrækt og skíði. Einnig er 
mikil handbolta- og körfuboltaiðkun á heimilinu.  
 
FJÖLSKYLDUHAGIR 

Ég er fædd og uppalin á Akureyri, hef búið í Hafnarfirði í 23 ár. 
Er í sambúð með Vali Rafn Valgeirssyni og ég á 2 börn, Alexöndru Líf 21 árs og Kristófer Kára 17 ára. 
Auk þess á ég 2 stjúpsyni Eið Rafn 16 ára og Víglund Rafn 7 ára og  heimilisköttinn Snúð. 


