
Kringvarp Føroya skal hava 
avloysara til deildina Mentan
UM STARVIÐ 
Deildin Mentan hevur ein týðandi leiklut at 
miðla og mynda føroyska mentan og við tí lívga 
og fjálga um føroyska mentanararvin, gamlar 
og nýggjar siðir og margfeldið í føroyska 
samfelagnum. Deildarleiðarin skal tí, saman við 
starvsfólkum sínum, tryggja eitt breitt útboð av 
sendingum og tænastum fyri alt Føroya fólk 
umvegis sjónvarp, útvarp, alnet og líknandi 
miðlar. 

Deildarleiðarin, sum vit sóknast eftir, hevur 
professionellan hugburð til leiðslu og rakstur 
og vil taka við avbjóðingini at flyta deildina 
Mentan inn í framtíðina við neyðugum 
tillagingum, soleiðis at deildin kann møta 
framtíðarkrøvum til innihald og strategi 
samsvarandi hugsjónini fyri KVF. 

Deildarleiðarin skal, sum partur av leiðsluni, 
megna at ganga á odda í at skapa eina 
felags mentan á stovninum við greiðum 
leiðslutilgongdum og heildarfatan í 
programmvirksemi og journalistikki, umframt 
starvsfólka- og fíggjarviðurskiftum. Afturfyri 
sleppur deildarleiðarin at vera við til at mynda 
dagsskránna hjá KVF, seta mál, bjóða av, savna 
og skapa rúm fyri fjølbroytni. 

FØRLEIKAKRØV 
Umsøkjarar verða mettir eftir fakligum, 
leiðsluligum og persónligum førleikum. 
Vit krevja viðkomandi útbúgving og 
journalistiskar royndir. Leiðsluroyndir eru ein 
fyrimunur. 

SETANARVIÐURSKIFTI 
Starvið er fulla tíð. Starvstíðin byrjar skjótast til 
ber og er til 31. oktober 2020.

Deildarleiðarin fyri Mentan vísir til stjóran í 
Kringvarpi Føroya. 

LØN 
Starvið sum deildarleiðari fyri Mentan verður 
sett sambært sáttmála millum Fíggjarmálaráðið 
og avvarðandi yrkisfelag. 

UMSÓKN 
Umsóknir til starvið skulu, saman við 
viðkomandi skjølum, vera KVF í hendi í 
seinasta lagi 29. apríl 2019 kl. 12.00.

Umsóknir við CV og viðkomandi prógvum 
skulu sendast til teldupostadressu: 
umsokn@kvf.fo. Viðmerk: “Deildarleiðari til 
Mentan” á umsóknina.

SAMBAND OG UPPLÝSINGAR 
Í starvs- og persónsprofili á heimasíðuni 
kvf.fo/kvf/leys-storv stendur meira um 
førleikakrøv, ábyrgdir í starvinum og 
setanartilgongd. 

Áhugaðir umsøkjarar, ið ynskja fleiri 
upplýsingar um starvið, kunnu seta seg í 
samband við Ivan Hentze Niclasen, stjóra, á tlf. 
296629 ella umvegis teldupost: in@kvf.fo.

Vit vísa eisini til heimasíðuna hjá KVF, kvf.fo, 
har nógvar viðkomandi upplýsingar eru.

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.


