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Dr. Gudmundur Stefánsson

Dr Stefánsson has from 2013 been a research group leader at Matis on ingredients and food
product development. He is the project leader of PrimeFish, an EU Horizon 2020 research
and innovation project, (grant agreement No 635761).
Work experience: Dr. Stefansson has extensive research experience as project manager,
head of division and later as director of R&D at the Icelandic Fisheries Laboratories and in
teaching both at the University of Iceland (Food Science) and as a lecturer in Fisheries
Training Programme at the United Nations University.
Food industry: From 2001 to 2003 Dr Stefánsson worked as a Project manager for Bakkavor
Group, a large food producer with their main operation in the UK. From 2003 to 2012 he
worked for Fram Foods (international fish and food producer) with different responsibilities
and duties such as Director of Development and Innovation (2008-2012), Purchasing and
Project Manager (2006-2007), Vice MD (2004-2005) and Operation Manager (2003).
TS. Stefánsson từ năm 2013 làm trưởng nhóm nghiên cứu tại Matis về phát triển sản phẩm
thực phẩm và các thành phần trong thực phẩm. Ông là trưởng dự án PrimeFish (dự án của
EU về nghiên cứu và sáng tạo Horizon 2020 (hợp đồng chuyển giao số 635761).
Kinh nghiệm làm việc: TS. Stefánsson có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu sâu rộng trong vai
trò quản lý dự án, trưởng ban và sau là Giám đốc của R&D tại các Phòng Thí nghiệm Thủy
sản Iceland (Icelandic Fisheries Laboratories) và tham gia giảng dạy tại Đại học Iceland
(ngành Khoa học Thực phẩm) và làm giảng viên cho Chương trình Đào tạo Nghề cá tại Đại
học Liên Hiệp quốc.
Ngành thực phẩm: Từ 2001 – 2003, TS. Stefánsson làm trưởng dự án cho công ty Bakkavor
Group, công ty sản xuất thực phẩm lớn, hoạt động chủ yếu ở Anh. Từ năm 2003-2012, ông
công tác tại Fram Foods (công ty quốc tế về sản xuất thực phẩm và thủy sản), tại đây, ông
giữ nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Phát triển và Sáng tạo (2008-2012), Giám đốc
Dự án và Thu mua (2006-2007), Phó Giám đốc điều hành (2004-2005) và Giám đốc điều
hành (2003).

