
Síðasta ferðalag var 
mánaðarlöng 

Afríkureisa hjá okkur Birni 
í desember þar sem við 
ferðuðumst um Rúanda, 
Kongó og Tansaníu – lönd 
sem bjóða upp á stórkost-
legar upplifanir. 

Kristín Helga Magnús-
dóttir, forstöðumað-
ur vöru- og verkefna-
stýringar Creditinfo, 
hefur búið víða  um 
heim á undanförnum 

árum. Hún bjó á Indlandi, í Brasilíu, 
Bandaríkjunum, Tékklandi og Sví-
þjóð. En nýverið festi hún ásamt 
manni sínum kaup á íbúð í 100 ára 
gömlu húsi í miðborginni og vinnur 
hörðum höndum að því að gera 
hana upp.

Útivist skipar stóran sess í lífi 
hennar. Ef hún myndi ekki starfa í 
tæknigeiranum og yrði þess í stað 
að velja allt annan starfsframa yrði 
leiðsögukona í náttúruskoðunar-
ferðum fyrir valinu.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ferðalög eru líklega í efsta sæti, 

og þá ferðalög þar sem ég kynnist 
sem ólíkastri menningu frá því 
sem ég er vön. Það hjálpar manni 
að horfa gagnrýnum augum á okkar 
menningu og breyta sýninni á lífið, 
en auðvitað líka að verða þakklátari 
fyrir hvað við höfum. Síðasta ferða-
lag var mánaðarlöng Afríkureisa hjá 
okkur Birni í desember þar sem við 
ferðuðumst um Rúanda, Kongó og 
Tansaníu – lönd sem bjóða upp á 
stórkostlegar upplifanir. Annars hef 
ég á síðastliðnum árum búið á Ind-
landi, í Brasilíu, Bandaríkjunum, 
Tékklandi og Svíþjóð.

Útivist er líka stór partur af mínu 
lífi og ég segi alltaf já við öllum hug-
myndum um útivist, hvort sem það 
er skíðaganga, cyclothon, Spartan-
hlaup eða annað (með mismikilli 
eftirsjá). Mér finnst best að hafa 
eitthvert markmið til að stefna að 
og halda sér í formi, Laugavegs-
hlaupið er líklega næsta markmið.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Ég las nýlega bækurnar hans 

Yuval Noah Harari; Sapiens, Homo 
Deus og 21 Lessons for the 21st 
Century, og eru þær í miklu uppá-
haldi. Þær fá lesandann til að hugsa 
um hvernig samfélag við viljum 
móta til framtíðar – mæli hiklaust 
með þeim.

Hver hafa verið mest krefjandi 
verkefnin á undanförnum miss-
erum?

Meistaranámið í Bandaríkjunum 
kemur fyrst upp í hugann. Þar var 
mikið vinnuálag og menningin er 
ólík þar sem samkeppni trompar 
samvinnu og auðmýkt er einhvern 
veginn ekki enn þá komin í tísku – 
þrátt fyrir Trump. Á sama tíma var 
ólýsanlega gaman að vera í sam-
félagi þar sem það er svona rosaleg 
orka og hraði.

Helstu verkefni fram undan?
Ætli stærsta verkefnið sé ekki 

almennt að leggja mitt af mörkum 
til að vöruþróun Creditinfo gangi 

sem best og við gefum sífellt út 
virðisaukandi útgáfur af vörunum 
okkar. Covid hefur auðvitað sett 
strik í reikninginn og mörg ný verk-
efni hafa komið inn á teikniborðið 
með það að markmiði að styðja lán-
veitendur, fyrirtæki, einstaklinga 
og ríkið með sjálfsafgreiðslulausn-
um og sjálfvirkri ákvarðanatöku.

Hvar sérðu þig eftir 10 ár?
Vonandi verð ég enn þá að vinna 

í spennandi og krefjandi verk-
efnum, með jafn metnaðarfullu og 
skemmtilegu fólki og hjá Creditinfo. 
Ég teiknaði reyndar upp fimm ólík 
lífsplön um daginn með bóka-
klúbbnum mínum sem las saman 
bókina Designing Your Life. Ég mæli 
með bókinni. Þar eru plönin allt frá 
því að vera í fjarvinnu á f lakki um 
heiminn (e. digital nomad) yfir í að 
stýra eigin fyrirtæki.

Hvers hlakkarðu mest til þessa 
dagana?

Við Björn keyptum nánast fok-
helda íbúð í 100 ára gömlu húsi í 
Þingholtunum sem við erum búin 
að vera að gera upp undanfarnar 
vikur. Við f lytjum inn um næstu 
mánaðamót og ég hlakka mikið 
til að vinna veðmálið við vinnufé-
lagana sem hlógu þegar við sögð-
umst ætla að ná þessu á tveimur 
mánuðum. Annars get ég líka ekki 
beðið eftir íslensku sumri með til-
heyrandi útilegum, útivist og fjöl-
skyldusamverustundum.

Ef þú þyrftir að velja annan starfs-
frama, hvað yrði fyrir valinu?

Mér finnst f lest störf í tæknigeir-
anum áhugaverð, en ef ég væri að 
velja eitthvað allt annað, þá held 
ég að mér fyndist alveg frábært að 
vera leiðsögukona í náttúruskoð-
unarferðum. Bæði fengi ég að vera á 
hreyfingu, sjá fallega staði og kynn-
ast alls konar fólki.

Segir já við öllum tillögum að útivist

Kristín Helga segist ekki getað beðið eftir sumrinu með útilegum, útivist og samveru með fjölskyldunni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nám: 
n  M.Sc. í iðnaðarverkfræði frá Col-

umbia University í New York. 
n  B.Sc. í hugbúnaðarverkfræði og 

iðnaðarverkfræði frá Háskóla 
Íslands.

Störf: 
Forstöðumaður vöru- og verk-
efnastýringar hjá Creditinfo 
Lánstrausti. Var áður vöru- og 
verkefnastjóri hjá Creditinfo Láns-
trausti og hjá Creditinfo Group.

Fjölskylduhagir: 
Í sambúð með Birni Harðarsyni 
verkfræðingi.

Svipmynd
Kristín Helga Magnúsdóttir
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Verið velkomin 
í sýningarsal

húsgagna

Opin vinnurými eru hugsuð til að fólk vinni vel saman og eigi 
auðvelt með að deila frjóum hugmyndum með samstarfsfólki þegar 
þær kvikna. Sum verkefni krefjast næðis og þá er nauðsynlegt að 
bjóða upp á hvort tveggja. Verkefnamiðuð vinnuaðstaða er lausnin.

Fáðu ráðgjöf hjá starfsfólki húsgagnadeildar A4 til að finna bestu 
mögulegu lausnina á þínum vinnustað, hafðu samband í síma 
580 0000 eða á husgogn@a4.is.
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