
 
 

Ragnar Leósson 

  

 

Jeg hedder Ragnar Leósson, jeg er 28 år gammel 

og kommer fra Island. Jeg bor nu på Island, og 

jeg skal flytte til Hammerum i juni med min kone 

og vores 2 år gamle datter. 

Min kone skal studere på VIA TEKO i Herning, og 

jeg skal spille fodbold i Ringkøbing IF, hvor jeg 

har fået en 2-årig kontrakt.  

Bifröst University – BSC Business 

Business Administration with marketing 

2013 - 2015 

 

UAH – VCU  

2011 - 2013 

Jeg blev overført, fordi jeg blev tilbudt et bedre stipendium. Flyttede 

hjem igen på grund af familien. 

 

 

Lærer 

Lágafellsskóli | 2016 - 2017 

 
 

Jeg blev tilbudt at arbejde som lærer I et år, fordi de manglede så mange lærere pa 

Island I den tid. Jeg var klasselærer for en 2. klasse med 20 børn, hvor jeg havde 

fagene Islandsk, Engelsk, Dansk og historie. Det var en god og udfordrende 

oplevelse, som lærte mig meget. 

 

Direktor / manager 

Vogir og Lagnir ehf | 2018 – Nu  
 
 

Jeg er direktør / manager for Vogir og Lagnir ehf. Jeg styrer alt pa kontoret, alt fra 

salg til udsendt faktura. Vogir og Lagnir er et el selskab, men vi sælger ogsa vægte . 

Sa hvis jeg har tid pa kontoret, tager jeg kontrol af vægte salg.  

Vi købte et andet firma i 2018, og efter det blev jeg forfremmet til direktør / 

manager. 

 

 

E X P E R I E N C E  

PERSONAL 
 

Kreativitet 

Lederskab  

Organiseret 

Motiveret 

Ambitiøs 

 

 

 

E D U C A T I O N  

Salg and Marketing manager 

Vogir og Lagnir ehf | 2017 – 2018 

 
 

Jeg kom til Vogir og Lagnir for at udbrede deres kundebase og skabe Brand 

reputation. I min tid som salg og marketing manager, blev vores indtægt fordoblet. 

Vi startede med kun 4 medarbejdere, men nu har vi 14.   

 

Supervisor 

Skátafélagið | 2013 – 2016  

 
 

Da jeg var færdig med min bachelors grad, arbejdede jeg som en supervisor på en 

børnelejr. Jeg planlagde aktiviteter, og så havde jeg unge teenagere som 

medarbejdere. Jeg stod også for marketingsføring af lejren.  
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PROFESSIONAL 
 

Tidsstyring 

Hold lederskab 

Problemløsning 

Finanser 

Regnskab 

 

 

 

S K I L L S  

 

 

+354 849-6728 

ragnarleos@gmail.com 

Hammerum, Danmark 

 

C O N T A C T  


