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 Námsferill: 

’04-'11 - Háskólinn Reykjavík, útskrift BSc tölvunarfræði með viðskiptafræði-ívafi 
‘92-’96 - Tölvuháskóli Verslunarskóla Íslands (www.ru.is), útskrift Kerfisfræðingur 
‘89-’90 - Flugliðabraut, útskrift Bóklegt atvinnuflugnám 
‘86-‘87 - Háskóli Íslands (www.hi.is), Rafmagnsverkfræði 

 Starfsferill: 

• sumar '09 til maí. ’20 - UTM Rvk, UTÞ Menntasviðs sameinað UTM, 
Upplýsingatæknimiðstöð Rvk. Sumar '10 skipt í Win 7, Office 2010 og Outlook/Exchange 
póstkerfi. Sumar ‘16 byrjað að skipta í Win 10, Office365 

• jún ’06 - Menntasvið Reykjavíkurborgar, Upplýsingatækniþjónusta, aðstoða notendur í 
leik- og grunnskólum,  setja upp tölvur og hugbúnað, umsjón með adsl tengingum o.fl. 
Win XP, Novell, Groupwise og Lotus notes kerfi 

• frá jan ’14 til maí ’17 - rekstur félagsheimilis í Álfabakka í hlutastarfi, útleiga og umsjón 
• frá apr ’05 til apr ’06 - Excellent Svíþjóð, Microsoft support, aðstoða notendur með 

Microsoft hugbúnað á ensku og íslensku 
• sept ’04 til apr ’05 - Íslandspóstur hf, útkeyrsla á kvöldin og Guðmundur Tyrfingsson 

hf  rútukeyrsla í hlutastarfi 
• jún ‘96 til jan ’04 - Landsbanki Íslands hf, Upplýsingavinnsla. Rekstur servera NT 

4.0/W2k, uppsetning véla NT/W2k/XP, aðstoða notendur, exchange server (5.5/W2k), 
afrit (NtBackup, Veritas BackupExec, ADSM/TSM), vírusvarnir (Trend, McAfee) o.fl. 

• okt ‘95 til apr ’96 - Rannsóknaþjónusta HÍ, Umsjónarmaður tölvumála. Novell 4.1 
netkerfi með pc og macintosh tölvum, pc með Win95 og Macintosh System 7.5, umsjón 
með vefserver, First Class upplýsingaþjón, ObjectFax server, uppsetning véla og 
hugbúnaðar 

 Tungumál 

Enska mjög góð, spænska, þýska, sænska og danska einhver kunnátta 

 Réttindi 

Bílpróf og meirapróf (leigubíll, vörubíll og rúta, ekki trailer) 



 Microsoft gráður - MCP’s 

• er með MCP og MCDST og eftirfarandi gráður: 
• 70-290 - Managing and maintaining a Win2003 server environment 
• 70-270 - Installing configuring and administering WinXP pro  
• 70-271 - Supporting users and troubleshooting WinXP operating system 
• 70-272 - Supporting users and troubleshooting Desktop apps on WinXP 

 Ýmis námskeið 

Power BI - EHÍ - 12-13. nóv ‘19 
Office 365 - Promennt - 15. des ’15 + 13. jan ‘16 
Bett '08 - educational technology show London - 9-12. jan '08 
Spænska II - Mímir (www.mimir.is) - vor ‘03 
Cisco námskeið - Opin kerfi (www.ok.is) - 1. feb ‘03 
Implemt/admin W2k directory services - Rafiðnaðarskóli+Ctec (www.ctec.is) - 4-8. nóv ‘02 
Ljósmyndataka - Mímir - vor ‘02 

 Félagsmál / áhugamál 

Ferðalög bæði innanlands og erlendis, fer á gönguskíði og í fjallgöngur. 
Tek töluvert af ljósmyndum, sjá t.d. á vefnum og flugáhugi 
 


