Starv í Kringvarpi Føroya
Aktueltdeildin søkir eftir einum fólki at seta í tíðaravmarkað starv. Aktueltdeildin virkar á øllum
miðlapallum; sjónvarpi, útvarpi og á kvf.fo. Ætlanin er at styrkja um heimasíðuna og sosialar
miðlar, og starvið er í høvuðsheitum tengt at hesum uppgávum. Tann, ið settur verður, skal fyrst
og fremst gera tilfar til heimasíðuna/sosialar miðlar og hjálpa til at menna heimasíðuna í síni heild.

Krøv
Tú skalt hava miðla útbúgving ella aðra viðkomandi útbúgving og arbeiðsroyndir, sum kunnu
javnsetast. Tað er ein fyrimunur, um tú hevur royndir á web-økinum. Tú skalt duga føroyskt væl og
virðiliga í skrift og talu.
Um starvið
Aktueltdeildin hevur fleiri redaktiónir, sum eru virknar á heimasíðuni kvf.fo. Tín uppgáva verður
fyrst og fremst at gera og samskipa tilfar til heimasíðuna og sosialu miðlarnar. Harafturat skalt tú
menna heimasíðuna í síni heild, men eisini hjálpa til á hinum miðlapallunum, um tørvur er á tí.
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
Vit vilja
• At tú hevur evni at samstarva og menna heimasíðuna og nýggjar miðlar
• At tú bæði dugir at arbeiða sjálvstøðugt og saman við øðrum
• At tú ert ágrýtin, jalig/ur og dugir væl at loysa mál undir tíðartrýsti
• At tær dámar at arbeiða í skiftandi vaktum og uttan fyri vanliga arbeiðstíð
• At tú hevur evni at síggja fyrimunir og loysnir fram um forðingar og vansar

Setanar- og lønarviðurskifti
Tann, ið settur verður, má tola broytingar í starvinum og arbeiðsuppgávunum. Talan er um
tíðaravmarkað starv í 1½ ár við møguleika fyri leingjan. Starvið verður sett sambært sáttmála
millum Starvsmannafelagið og Fíggjarmálaráðið.
Umsóknarfreist o.a.
Umsóknir til størvini skulu sendast til umsokn@kvf.fo í seinasta lagi mikudagin 26. juli, kl. 12.00.
Meira fæst at vita um starvið við at venda sær til Liljuna Weihe, tíðindaleiðara, á telefon 296556
ella við at senda teldupost til liljan@kvf.fo.

Kringvarp Føroya er sjálvstøðugur almennur stovnur, sum virkar óheftur av politisku skipanini. Eitt stýrið við 7 limum stjórnar
stovninum. Virksemið verður fíggjað við kringvarpsgjaldi og inntøkum frá kunngerðum, ískoytisveitingum og eydnuspølum.
Kringvarp Føroya hevur 4 deildir, Aktuelt, Mentan, Tøkni og Fyrisiting, og umleið 82 fólk eru í føstum starvi á stovninum.

