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Framboð til varastjórnar Frjálsa lífeyrissjóðsins á ársfundi þann 23. júní 2020 
Markmið mitt með framboði til varastjórnar er að kynnast starfsemi sjóðsins og vera þátttakandi í að 

efla rekstur hans. Ég hef áhuga á mótun og innleiðingu skýrrar stefnu sem miðar að því að tryggja 

reksturinn og ávöxtun sjóðsins, bæta verklag, tryggja góða stjórnarhætti, auka upplýsingagjöf og nýta 

rafrænar leiðir til þátttöku sjóðfélaga. 

 

Starfsreynsla 

Sviðsstjóri rekstrarsviðs og staðgengill forstjóra / HS Veitur 2020-núv. 

Rekstrarsvið hýsir málaflokkana; upplýsingatækni, mannauðsmál, markaðs- og kynningarmál, 

þjónustuver, öryggismál og gæða- og skjalastjórnun. Er að auki staðgengill forstjóra. Á sviðinu starfa 

um 30 starfsmenn. 
 

Framkvæmdastjóri og eigandi Strategic Leadership / Carpe Diem  2011-2020 

Stjórnendaþjálfun og ráðgjöf. Starfaði náið með fjölmörgum stjórnendum þekktra fyrirtækja 

innanlands og utan að margvíslegum áskorunum í rekstri. Helstu verkefni lutu að þjálfun stjórnenda, 

mótun og innleiðingu stefnu, þróun og innleiðingu stafrænna lausna og eflingu þjónustu. Þá voru 

breytingastjórnunaráherslur ríkjandi í flestum þeim verkefnum sem við sinntum.  

Sá um daglegan rekstur félaganna, þ.m.t. áætlanagerð, stefnumótun, fjármál, sölu- og 

markaðssetningu, þróun vöruframboðs og stjórnun viðskiptasambanda.   

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs / Opin kerfi /2008-2011 

Undir rekstrarsvið heyrðu málaflokkarnir mannauðsmál, markaðsmál, gæðamál, innri rekstur, 

þjónustuborð tækniþjónustu og bakvinnsla. Helstu verkefni lutu einnig að áætlanagerð, 

hluthafamálum, útboðum og samningagerð. Þá var skýrslugjöf til stjórnar og stefnumótun ríkur þáttur 

í starfinu. Starfið var unnið í nánu samstarfi við forstjóra og stjórnarformann. 

Forstöðumaður starfsmannaþjónustu / Reykjanesbær / 2003-2008 

Bar ábyrgð á starfsmannamálum sveitarfélagsins í um 30 stofnunum og deildum en fastir starfsmenn 

voru um 700.  
 

Mannauðsstjóri/ Landsbankinn/Landsbréf / 2000-2003 

Vann að verkefnum á flestum sviðum bankans og öðlaðist góða þekkingu á starfsemi hans.  

 

 



 

 

 

Önnur störf og verkefni 

Hef setið í stjórnum einkahlutafélaga s.s., Helga ehf. (útgerðarfélag), GMO ehf. (fasteignafélag) auk 

eigin félaga.  Tók að mér ráðgjafarverkefni á sveitarfélagastigi í Kambódíu á vegum Evrópusambandsins 

sumarið 2017. Markmiðið var að efla sveitarstjórnarstigið og veita leiðtogum þess innsýn í lærdóm og 

reynslu sveitarstjórna í Evrópu.  

 

 

Menntun 

Ábyrgð og árangur stjórnarmanna / 2015 /Háskólinn í Reykjavík 

 

Executive Coaching / 2012 / Háskólinn í Reykjavík 

 

M.Sc. Viðskiptafræði með áherslu á Stjórnun og stefnumótun / 2005 / Háskóli Íslands 

 

B.Sc. Viðskiptafræði / 1998 / Háskóli Íslands 

 

Stúdentspróf / 1993 / Menntaskólinn í Reykjavík 

 

Lauk tveimur áföngum til ML gráðu í lögfræði mér til yndisauka við Háskólann í Reykjavík / 2011/ 

Samningaréttur og Réttarheimspeki 

 

 


