
Ferilskrá 

Nafn: Teitur Erlingsson 
Kennitala: 120595-3779 
Heimilisfang: Barmahlíð 54 

 
 

Um mig: 
 

 

Ég er 25 ára, uppalinn á sveitabæ í Þingeyjarsveit og lauk BA gráðu í Heimspeki, 
hagfræði og stjórnmálafræði um áramótin 2018-19. Ég hef mikinn áhuga á 
samfélagslegum málum, þá helst hagfræði og stjórnmálafræði og hef tekið virkan þátt í 
félagsstörfum alls staðar sem ég hef komið. Ég er vanur mikilli vinnu og legg mikið upp 
úr því að vera heiðarlegur, stundvís og vandvirkur. 

 
Menntun: 

 

2011 - 2014 Framhaldsskólinn á Laugum 
Stúdentspróf af náttúrufræði braut með hæstu meðaleinkunn 
2016 - 2018 Háskólinn á Bifröst 
B.A. próf í Heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði 

 
Starfsferill: 

 

Landbúnaðarstarf - Bóndabýlið Brún / 2009-2014 og 2015-17 
• Ýmis landbúnaðarstörf svo sem; dráttarvélaakstur, mjaltir, heygjafir, 

vélaviðgerðir og margt fleira. 
 

Kynningarfulltrúi - Markaðsdeild Háskólans á Bifröst / 2017 - 2018 
• Hélt kynningar í framhaldsskólum landsins 
• Skipulagði kynningar skólans á Háskóladeginum sem haldinn er ár hvert 
• Vann að uppsetningu á kynningarefni skólans 

 
Varaformaður Landssamtaka íslenskra stúdenta / maí 2018 – maí 2019 

• Skipulagning á viðburðum samtakanna og seta á alþjóðlegum ráðstefnum 
• Umsjón með breytingum á lögum og verklagi samtakanna 
• Skrif á umsögnum um frumvörp frá Alþingi 
• Tæknileg umsjón með heimasíðu, gagnageymslu og tölvupóstum 

 
Samskiptastjóri - Markaðssvið Háskólans á Bifröst / janúar 2019 – núna 

• Umsjón með vefsíðu skólans 
• Umsjón með öllu markaðsstarfi skólans 
• Skipulagning á öllum viðburðum skólans 
• Umsjón með öllum samskiptum við fjölmiðla og utanaðkomandi aðila 
• Fréttaskrif á heimasíðu skólans 



Umsjónarmaður kennslukerfa - Kennslusvið Háskólans á Bifröst / ágúst 
2019 – núna 

• Umsjón með kennslukerfum skólans 
• Innleiðing á þremur nýjum kerfum sem nýtt eru í kennslu 
• Tölfræðigreining 
• Ráðlagning við framsetningu á stafrænu kennsluefni (upptökur, verkefni 

og fjartímar t.d.) 
 
 

Félagsstörf: 
 

• Gjaldkeri Nemendafélags Framhaldsskólans á Laugum skólaárið 2012-2013 

• Gjaldkeri Útskriftahóps Framhaldsskólans á Laugum skólaárið 2013-2014 

• Varaformaður Verusar, félags félagsvísindanema á Bifröst skólaárið 2016-2017 

• Gjaldkeri Nemendafélags Háskólans á Bifröst skólaárið 2017-2018 

• Fjáröflunarstjóri Landssamtaka íslenskra stúdenta 2017-2018 

• Háskólaráð Háskólans á Bifröst skólaárið 2017-2018 

• Verkefnastjóri landsþings Landssamtaka íslenskra stúdenta árið 2018 
 

Tungumál: 
 

Móðurmál: Íslenska 
Les, skrifa og tala ensku mjög vel 
Les og skrifa dönsku ágætlega 
Les og skrifað þýsku þolanlega 

 
Tölvuþekking: 

 

Mjög góð þekking á Microsoft Office 
Mjög góð þekking á Google Drive 
Góð þekking á vefumsjónarkerfum svo sem Dacoda og SquareSpace 
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