Film- og tv-produktionsteknikere til
Kringvarp Føroya
Kringvarp Føroya søger tre Film- og tv-produktionsteknikere. Samtlige stillinger skal besættes snarest,
men vi er dog parat til at vente et par måneder på den helt rigtige ansøger.
Arbejdsområde
Som Film- og tv-produktionstekniker bliver du en del af et team af fotografer/redigeringsteknikere, som
bl.a. arbejder med nyheder, kultur, børne- og ungdomsmateriale, samt sport. Arbejdet omfatter foto,
redigering og lyd, på platformene TV, Radio og web. Arbejdstiderne er skiftende, og tilhørsforholdet er
på afdelingen Teknik.
Krav
Du skal have medieuddannelse, medieerfaring eller relevant tilsvarende uddannelse og/eller
erhvervserfaringer. Du skal have gode tekniske kompetencer samt kendskab til grundlæggende
applikationer. Har du producer-erfaring er det en fordel.
Det er en fordel, hvis du forstår, læser og skriver færøsk.
Vi tilbyder
• Et spændende, udfordrende og udviklende job i et kreativt miljø
• Et job, du selv kan sætte dit præg på
• Et job, som giver dig indblik i det færøske samfund
Vi ønsker
• At du kan tilrettelægge dit arbejde, så tidsplaner holder
• At du er kreativ, har god fantasi, og kan yde et bidrag til redaktionerne
• At du arbejder hurtigt og er velfungerende i pressede situationer
• At du har gode samarbejdsevner, er tålmodig, og kan arbejde under skiftende forhold
• At du er positiv og flittig, og at du brænder for at fortælle den gode historie
• At du er villig til at tilegne dig færøsk sprogforståelse.
Ansættelsesforhold
Der er tale om heltidsstillinger, som besættes i henhold til overenskomst mellem den færøske
fagforening, Starvsmannafelagið, og det færøske finansministerium. Der kan hen ad vejen komme
forandringer i jobbeskrivelsen.
Prøvetiden er tre måneder.
Ansøgningsfrist
Ansøgning med CV, uddannelsesbeviser, anbefalinger samt andre vedkommende dokumenter, skal
sendes til umsokn@kvf.fo senest 15. januar 2018. Mailen mærkes “Miðlatøkningur”.
Dokumenterne skal samles i én PDF.
Oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til Hjallgrím Hentze, teknisk leder,
på telefon +298 296601 eller på hen@kvf.fo.
Kringvarp Føroya er en selvstændig offentlig institution, som fungerer uafhængigt af det politiske system.
Generaldirektøren leder institutionen med reference til et styre med syv medlemmer. Aktiviteterne er finansieret af
licensbetalinger og indtægter fra annoncer, sponsorater samt spil. Kringvarp Føroya har fire afdelinger: Aktuelt,
Kultur, Teknik og Administration. Medarbejderstaben udgør cirka 80 fuldtidsstillinger.

