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Lífsverk lífeyrissjóði 

 

 

LÝSING Á STYRKLEIKUM MÍNUM  
Sem stjórnarmaður ætla ég að beita mér fyrir því að rekstur lífeyrissjóðsins okkar verði hagkvæmari og 

öruggari en hann er í dag þannig að allir sjóðsfélagar geti vel við unað.  Lífeyrissjóðurinn Lífsverk er 

að ganga í gegnum endurreisnartíma sem kallar á víðtæka þekkingu og frumkvæði stjórnenda og 

stjórnarmanna. 

 

Minn styrkleiki liggur fyrst og fremst í þeirri reynslu og þekkingu sem ég hef aflað mér í gegnum árin 

og hæfni til að vera fljótur að greina aðalatriði frá aukaatriðum í miklu flóði upplýsinga.  Ég er 

skipulagður og vinn vel undir pressu og á auðvelt að setja mig inn í flóknar kringumstæður. 

 

Í gegnum störf mín sem stjórnenda- og fjármálaráðgjafi með Intellecta ehf., framkvæmdastjóri fjármála 

hjá HRV ehf. og stjórnarmaður í Arion banka hf. hef ég öðlast yfirgripsmikla reynslu og þekkingu á 

fjármálamarkaði.  Sem verðbréfamiðlari og yfirmaður Verðbréfasviðs Kaupþings hf. starfaði ég náið 

með lífeyrissjóðum að fjárfestingum og fjárfestingaráætlunum.  Sem stjórnendaráðgjafi og sem 

stjórnandi hef ég komið að stefnumótunarvinnu hjá stofnunum og fyrirtækjum.  Ég hef sýnt það í verki 

að ég er óhræddur við áskoranir og er frumkvöðull í störfum mínum. 

 

YFIRLIT YFIR STÖRF OG MENNTUN 
 

Störf 
2013  Stjórnunarráðgjafi hjá Intellecta ehf. 

2011-2015  Stjórnarmaður í Arion banka hf. í 3 ár og síðar í AFL sparisjóði  

2008-2013  Framkvæmdastjóri fjármála og tölvumála hjá HRV Engineering hf. 

2000-2007  Framkvæmdastjóri SPRON Factoring hf.  

1991-2000  Framkv.stj. og eigandi fyrirtækja í miðlun fjárhagsupplýsinga (Lánstraust hf. ofl.) 

1989-1991  Deildarstjóri Verðbréfadeildar Kaupþings hf. 

1987-1989  Forstöðumaður Lánasviðs Iðnaðarbanka Íslands hf. 

1984-1987   Sölu- og markaðsstjóri hugbúnaðarfyrirtækisins Þróun ehf. 

 

Menntun 
2011-2015  Próf og síðar vottun Fjármálaeftirlitsins um hæfi til stjórnarsetu í fjármálafyrirtækjum 

2015  Vinnustofa um stjórnarhætti fyrirtækja á vegum Viðskiptafræðist. HÍ 

2014  Námskeið á vegum Opna Háskólans (HR) um stjórnarhætti fyrirtækja  

2008-2009  Diplomanám í markþjálfun (coaching) hjá Evolvia, ACC réttindi 

2007-2008  Diplomanám í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun (IPMA vottun) EHÍ 

2006  Diplomanám í fjármálagreiningu í HR (Corporate Credit Analysis) 

1991  Próf í verðbréfamiðlun og réttindi sem verðbréfamiðlari 

1988  Próf í fjármálagreiningu (Advanced Credit Analysis) frá MHT banka, New York, USA 

1984  Próf í frumkvöðlafræðum, upplýsingatækni og fjármálum frá MIT, Sloan School, USA 

1981-1983  Meistarapróf í rekstrarverkfræði frá DtU í Danmörku 

1977-1981  Próf í véla- og rekstrarverkfræði frá Háskóla Íslands 


