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Atli Steinn Guðmundsson
Født 30. mars 1974
Leirutangi 2
270 Mosfellsbær
Island
Telefon: (+354) 552-1230

Mobil: (+354) 898-8030

E-post: atli@atlisteinn.is

Utdannelse
Statens tollskole, 2007. Tollbetjent. Anerkjennelse for gode resultater.
Universitetet i Helsingfors, Svenska Social- och kommunalhögskolan, vårsemester 2003, kurs
for nyhetskorrespondenter i utlandet, 15 vekttall. Var utvekslingsstudent i regi av Nordplus.
Islands universitet, vår 2002. Eksamen i praktisk media.
Islands universitet vår 2000. BA eksamen i islandsk med jus som bifag.
Er for tiden i gang med studier til MA i journalistikk, blir ferdig i juni 2010.

Tidligere arbeid, utdrag
365 a/s. Fra 14. mars 2008, journalist på Visir nettside og Bylgjan radiostasjon. Nyhetsoppleser
på Bylgjan og skriver nyheter på Visir nettside (www.visir.is).
Fréttablaðið dagsavis. Halv stilling som korrekturleser ved siden av jobb på Visir og Bylgjan
2008.

Tolldirektøren i Reykjavik 2005-2008. Internasjonalt samarbeid, PR-arbeid og publikasjoner
hos Tollvesenet.
Tolldirektøren i Reykjavik 2003-2005 Rådgiver hos embetets juridiske inkassoavdeling.
Morgunblaðið dagsavis 2003. Journalist for avisens nettside (www.mbl.is).
Lotus dubbing 2002 – 2003. Oversettelse av danske og engelske barneprogrammer for fjernsyn.
Morgunblaðið 2000 – 2001. Korrekturlesing.

Anbefalninger
Karl Emil Gunnarsson, ledende korrekturleser på Morgunblaðið, telefon +354 569-1100, e-post
keg@mbl.is. Har også skriftlig anbefaling (kun på islandsk).
Þráinn Líndal Brynjólfsson, avdelingsleder for risikoanalyseavdelingen hos Tolldirektøren i
Reykjavik. Telefon +354 560-0300, e-post thrainn.brynjolfsson@tollur.is.
Karen Bragadóttir, leder for tollavdelingen hos tollsjefen i Reykjavik. Telefon +354 560-0300,
e-post karen.bragadottir@tollur.is.
Guðbjörn Guðbjörnsson, avdelingsleder hos tolldirektøren og leder av Islands tollerforbund.
Tel. +354 560-0300, e-post gudbjorn.gudbjornsson@tollur.is.
Har i tillegg skriftlig anbefalning fra to lærere ved Islands universitet, den ene ved praktisk media
og den andre fra islandsk filologifakultet (men dessverre også kun på islandsk).

Foreningsarbeid
Nestleder av Islandsk Tollerforbund, 2007 – 2008.
Leder for Þórshamar Karateforening, 2005 – 2008, styremedlem fra 2002 til 2008.
Sekretær i Islands karateforbunds styre 2006 – 2008.
Redaksjonsmedlem ved Tollposten, Nyhetsbladet til Tolldirektøren i Reykjavik, 2004 – 2008.
Leder av Rökréttur, debattforeningen ved Garðabær videregående skole, 1992 – 1993.
Jeg har dessuten vært redaksjonsmedlem for forskjellige skoleaviser, både i videregående og på
universitetet.

Annet
Jeg kan presentere skriftlige dokumenter, for eksempel eksamensbevis, diplomer og de
anbefalninger som finnes i skriftlig form, hvis man ønsker det. Det er også helt i orden å ringe til
alle de som vil gi anbefalninger og som jeg allerede har nevnt.
Utdannelse, erfaring og annet
Jeg har BA i islandsk og høyere utdannelse i journalistikk fra Islands Universitetet og fra
universitetet i Helsingfors. Jeg har arbeidet en del med dette faget, ved aviser, nettsider, radio og
fjernsyn, men hovedsakelig som nyhetsjournalist på nettsider som mbl.is og visir.is. Jeg holder
i tillegg på med min MA utdannelse i journalistikk ved Islands universitet, som jeg regner med
å bli ferdig med til våren 2010. Jeg mener at utdannelse og erfaring innenfor journalistikk er et
godt grunnlag for mange forskjellige jobber. Den gir en stor erfaring i kommunikasjon mellom
mennesker, samt en utvetydig presentasjon av stoff som journalisten kanskje ikke er spesialist på.
Hva meg selv angår har denne erfaringen trent meg i å organisere min tid.
I juli 2010, etter endt MA eksamen, har jeg planlagt å flytte til Norge sammen med min samboer,
Rósa Lind Björnsdóttir, men det blir kun aktuelt hvis vi begge to får jobb, finner et sted å bo osv.
Vi gir oss god tid til planleggingen. Jeg behersker både skriftlig og muntlig dansk og vil bruke
kommende vinter til å tilegne meg norsk. Jeg kan godt lese norsk og jeg oversetter en del nyheter
fra norsk på mitt arbeid (fra NRK, Dagens Næringsliv, Aftenposten og flere).
Jeg er godt klar over at min utdannelse har forholdsvis liten betydning i utlandet og jeg aksepterer
det. Jeg er parat til å starte min bosetting i Norge med å ta hvilken som helst jobb, mens jeg holder
på å lære meg språket og bli kjent med samfunnet. Uansett om det er bygningsarbeid, arbeid innen
oljeindustrien eller hva som helst, alt blir erfaring for meg, og de eneste krav vi stiller er at begge
får jobb i samme by, samt at lønnen strekker til husleie og levevilkår vi kan akseptere.
Atli Steinn Guðmundsson

