Miðlatøkningur til Kringvarp Føroya
Kringvarp Føroya søkir eftir miðlatøkningi til fast starv á Tøkndideildini. Arbeiðsøkið er foto, redigering,
ljóð og framleiðsla. Arbeiðstíðirnar eru skiftandi, og arbeiðið fevnir um sjónvarp, útvarp og web.

Krøv
Tú skal vera útbúgvin innan fjølmiðlar og hava royndir frá fjølmiðlum ella hava útbúgving og
arbeiðsroyndir, sum kunnu javnmetast. Tú skal hava góðar tøkniligar førleikar, duga
grundleggjandi telduforrit, hava lætt við at seta teg inn í nýggja miðlatøkni og duga væl at
samskifta. Tú skalt hava royndir við at framleiða sendingar.
Um starvið
Sum miðlatøkningur verður tú partur í einum toymi á deildini Tøkni við framleiðarum, fotografum
og klipparum, sum m.a. gera tíðindi, barnatilfar, sendingar og ítrótt. Tú kemur stundum at virka
sum framleiðari, og tá hevur tú fakligu leiðsluna fyri størri og smáum framleiðslum.
Vit bjóða
• Eitt spennandi, avbjóðandi og mennandi starv í einum kreativum umhvørvi
• Eitt starv, sum tú kanst seta tín dám á
• Eitt starv, sum gevur tær innlit í føroyska samfelagið
Vit vilja
• At tú ert ágrýtin, jalig/ur og megnar at arbeiða undir trýsti
• At tú ert kreativ/ur, hevur gott hugflog og kann koma við tínum íkasti
• At tú dugir væl at skipa arbeiðið, áseta og halda mannagongdir
• At tú gongur á odda og kann skera ígjøgnum, um tørvur er á tí
• At tú hevur góð samstarvsevni og kann arbeiða undir skiftandi arbeiðsumstøðum
• 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 fulltíðar
starv, sum verður sett eftir sáttmálanum millum Starvsmannafelagið og Fíggjarmálaráðið.
Umsóknarfreist o.a.
Umsókn við prógvum og CV skal sendast til umsokn@kvf.fo í seinasta lagi 26. juli, kl. 12.00. Meira
fæst at vita um starvið við at venda sær til Hjallgrím Hentze, tøknileiðara, á telefon 296601 ella við
at senda teldupost til hen@kvf.

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.

