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MENNTUN OG ÞJÁLFUN

STARFSREYNSLA

2016–2018 MPM-nám við Háskólann í Reykjavík 
Mastersgráða í verkefnastjórnun. Lokaritgerð: „Hvað 
segirðu félagi? Eigum við að fara saman í bjór?“ - Áhrif kyns 
verkefnastjóra á upplifun þeirra af hindrunum í starfi.

2007–2010 KaosPilots, Århus og Rotterdam 
Þriggja ára nám í skapandi verkefnastjórnun, 
samfélagslegri frumkvöðlafræði og ferlisumsjón.  Hluti af 
náminu, um 3 mánaða langt verkefni, fór fram í Palestínu 
og Ísrael.

2002–2006 Menntaskólinn við Hamrahlíð 
Stúdent af félagsfræðibraut.

2000–2005 Domus Vox 
Söngnám hjá Hönnu Björk Guðjónsdóttur, söngkennara.  
Lauk miðstigi (5. stigi) í klassískum einsöng.

2016–2018 Frumkvæði sf. -vefstofa 
Eigin rekstur. Verkefnastjórnun, hönnun, vefsmíði, 
samskipti við viðskiptavini.

2013– Siðmennt - Félag siðrænna húmanista á Íslandi
Athafnastjóri í nafngjöfum og giftingum.  
Hjónavígsluréttindi. Verktakastarf.

2014–2016 Hitt húsið ungmennahús 
Verkefnastjóri og frístundaráðgjafi. Vefsíðugerð, textaskrif, 
stuðningur við ungt fólk.

2013–2014 Kvosin Downtown Hotel og Bergsson mathús
Samfélagsmiðlun og markaðsstörf, vaktstjórn á Kvosinni.

2012–2013 Samfylkingin 
Verkefnastjóri Landsfundar 2013 og kosningastjóri Ungra 
jafnaðarmanna fyrir þingkosningar sama ár. Verkefna-
stjórnun, samfélagsmiðlun, stefnumótun, 
viðburðastjórnun.

2010–2012 Bandalag íslenskra skáta 
Fræðslustjóri. Ritstjórn, viðburðastjórn, verkefnastjórn, 
þjálfun sjálboðaliða. 

2009 Alþjóðaskrifstofa nemendafélags Háskólans í Ljubljana, 
Slóveníu.
Tveggja mánaða starfsnám. Verkefna- og  
viðburðastjórnun.

kt. 0103862419

ingaausa@gmail.com

Reykjavík

straumland.is

TUNGUMÁL

TÖLVULÆSI

VOTTANIR & RÉTTINDI

Íslenska

Wordpress

IPMA - C stig 
Alþjóðleg vottun í 
verkefnastjórnun. 

IPMA - D stig
Alþjóðleg vottun í 
verkefnastjórnun.

Ökuréttindi
Réttindaflokkur B.

Hjónavígsluréttindi
Útgefandi: Innanríkisráðuneytið.

Enska

InDesign

Hollenska

Illustrator

Blandinavíska

Photoshop

Þýska

MS Office

8966120



FÉLAGSSTÖRF

2016–2017 World Scout Moot 2017
Alþjóðlegt skátamót. Seta í verkefnastjórn, verkefnastjórn 
yfir miðlunar- og markaðsteymi. Aðalhönnuður mótsins.

2015– Siðmenntar - félag siðrænna húmanista
Ýmis trúnaðarstörf: Hef setið í athafnaráði síðan 2017 og 
sat í stjórn félagsins 2015-2017. 

2015–2016 Formaður Landssambands ungmennafélaga
Hagsmunasamtök ungmenna og regnhlífarsamtök 
æskulýðsfélaga.

2012–2015 Varaformaður Ungra jafnaðarmanna  
Innra starf, skipulagning viðburða, stefnumótun, umsjón 
með sjálfboðaliðum og ýmsar herferðir.

2012–2013 Dagskrárstjóri í mótstjórn Landsmóts skáta 2014
Verkefnastjóri yfir dagskrá mótsins, áætlanagerð, 
hugmyndavinna, umsjón sjálfboðaliða.

2012 Friðarþing í Hörpu 
Sat í verkefnastjórn Friðarþings skáta í Hörpu 2012. Stýrði 
alþjóðlegu friðarmóti samhliða því.

2006 Nordisk Ungdomspanel.  
Norrænt ungmennaráð sem hafði það verkefni að 
ræða og kynna velferðarsamfélag Norðurlandanna fyrir 
ungmennum. 

2001– Skátanir 
Ýmis leiðtogastörf, verkefnastjórnun og starf með 
börnum og ungmennum.

ÝMSIR- 
HÆFNI-
ÞÆTTIR-

HÖNNUNVERKEFNASTJÓRNUN

LÓÐSUN

RITUN

tímaritaumbrot 
vefhönnun | teikningar 

prentefni

áætlanagerð | hugmyndavinna 
verkefnagát | samskipti | forysta 

stefnumótun | skýrslugerð  
markmiðasetning 

vinnustofustýring | hópefli 
myndræn lóðsun (e. graphic facilitation)

 úrlausn ágreinings | þankahríð 
heimskaffi

ræðuskrif | textasmíði 
framsetning upplýsinga 

prófarkalestur | lagatextar

Lífstilgangur 
minn er að 

nota skapandi 
samskiptahæfni 
mína og ástríðu 
fyrir menningu 

til þess að bæta 
samfélagið.
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“


