
Heimildarfólk 
í Suðuroy

Kringvarp Føroya søkir eftir heimildarfólki í 
Suðuroynni.

UM STARVIÐ
Kringvarp Føroya skal sambært Public 
Service sátt málanum varpa ljós á og spegla 
vinnu- og ment anar lív og samfelags viðurskifti 
kring alt landið.

Suðuroyggin liggur fjarskotin samanborið við 
hin partin av landinum, og tí hava vit brúk fyri 
einum heimildarfólki í oynni, sum kann miðla 
tíðindi úr oynni, og vera til taks í eini knappari 
vend, um tørvur er á tí.

Heimildarfólkið skal sjálvt kunna siga eina 
søgu, ella gera tað í samstarvi við redaktión-
ina. Tí er neyðugt at hava góð samstarvsevni.

Viðkomandi arbeiðir sum heimildarfólk, tá 
tørvur er á tí.

FØRLEIKAKRØV
Heimildarfólkið skal vera ført fyri at handfara 
upptøkuútgerð, og vera ført fyri at seta styttri 
innsløg saman eftir avtalu. Harumframt skal 
viðkomandi røkja útgerð hjá Kringvarpi 

Føroya (LiveU), sum verður brúkt til beinleiðis 
sending – kringvarpið veitir upplæring.

SETANARVIÐURSKIFTI
Viðkomandi skal í mest møguligan mun 
vera tøkur, um tørvur er á tí men atlit verða 
sjálvsagt tikin at, hvussu viðkomandi 
annars starvast. Heim ildar fólkið vísir til 
deildarleiðaran á Aktuelt.

SAMSÝNING
Samsýning verður latin sambært nærri avtalu.

UMSÓKN
Umsóknir skulu vera KVF í hendi í sein asta 
lagi mánadagin 2. mars klokkan 12. Um sóknir 
við CV skulu sendast til teldu post adressu: 
umsokn@kvf.fo. Viðmerk “Heim ildar fólk til 
Aktuelt” á umsóknini.

SAMBAND OG UPPLÝSINGAR
Áhugaðir umsøkjarar, ið vilja hava fleiri 
upp lýsingar um starvið, kunnu seta seg í 
samband við Georg L. Petersen, deildar-
leiðara á Aktuelt, tlf. 296512, á teldu-
postadressu: georg@kvf.fo.

Kringvarp Føroya er sjálvstøðugur almennur stovnur, sum virkar óheftur av politisku skipanini. Kringvarpsstjórin stjórnar stovninum við 
tilvísing til stýrið, ið telur sjey limir. Virksemið verður fíggjað við kringvarpsgjaldi og inntøkum frá kunngerðum, ískoytisveitingum og 

eydnuspølum. Kringvarp Føroya hevur fýra deildir: Aktuelt, Mentan, Tøkni og Fyrisiting. Umleið 80 fólk eru í føstum starvi á stovninum.


