Kringvarpið leitar
eftir miðlagrafikara
Kringvarp Føroya søkir eftir einum dugnaligum
miðlagrafikara at seta í fast starv. Vit leita eftir einum
fólki við grafiskum hegni og royndum, ið kann gera
miðlatilfarið á okkara miðlapallum meiri einfalt og
áhugavert. Starvið er á Aktueltdeildini, men tú kemur
at loysa ad hoc grafiskar uppgávur fyri allar deildir
Tú skalt hava miðlagrafiska útbúgving ella aðra við
kom
andi útbúgving og/ella arbeiðsroyndir, sum
kunnu javn
setast. Tú skalt hava miðlagrafiskar
royndir á web-økinum og duga væl føroyskt.
Tín uppgáva verður fyrst og fremst at gera tilfarið á
heimasíðuni meiri einfalt og áhugavert, men tú skalt
eisini hjálpa til at vegleiða og menna heimasíðuna í
síni heild. Harafturat skalt tú gera aðrar grafiskar upp
gávur, m.a. til sjónvarpsmiðilin, tá tørvur er á hesum.
Kringvarpið virkar á øllum miðlapallum: sjónvarpi,
útvarpi og á kvf.fo.
Vit bjóða
• eitt mennandi og spennandi starv, har tú sleppur
at brúka tíni skapandi evni
• eitt sjálvstøðugt arbeiði, sum tú kanst seta tín dám á
• eitt starv, sum gevur tær innlit í føroyska samfelagið

Tú skalt
• hava evni at samstarva og menna okkara miðla
pallar
• duga at arbeiða sjálvstøðugt og saman við øðrum
• tú skalt vera ágrýtin, jalig/ur og duga væl at
loysa mál undir tíðartrýsti
• hava evni at síggja fyrimunir og loysnir fram um
forðingar og vansar
Setanar- og lønarviðurskifti
Tann, ið sett/ur verður, má tola broytingar í starvi
num og arbeiðsuppgávunum. Starvið verður sett
sambært sáttmála millum Starvsmannafelagið og
Fíggjarmálaráðið. Arbeiðstíðin er 39 tímar um viku
na.
Umsóknarfreist o.a.
Umsóknir til starvið skulu sendast til hg@kvf.fo í
seinasta lagi mikudagin 5. desember. Meira fæst at
vita um starvið við at venda sær til Heina Gaard,
virkandi tíðindaleiðara, á telefon 296554 ella við at
senda teldupost til hg@kvf.fo.

Kringvarp Føroya er sjálvstøðugur almennur stovnur, sum virkar óheftur av politisku skipanini. Eitt stýri við sjey limum stjórnar
stovninum. Virksemið verður fíggjað við kringvarpsgjaldi og inntøkum frá kunngerðum, ískoytisveitingum og eydnuspølum.
Kringvarp Føroya hevur fýra deildir: Aktuelt, Mentan, Tøkni og Fyrisiting.

