Ábyrgdarblaðstjóri til Dimmalætting
Søkt verður við hesum eftir ábyrgdarblaðstjóra
til Dimmalætting
STARVIÐ
Lýst verður eftir einum framskygdum og
virkisfúsum ábyrgdarblaðstjóra at leiða tað
redaktionella toymið á Dimmalætting.
HØVUÐSUPPGÁVUR
Høvuðsuppgávan hjá ábyrgdarblaðstjóranum
verður at menna tilfarið í blaðnum, umframt
at samskipa fríyrkistilfar, taka sær av teimum
praktisku uppgávunum á redaktiónini, og hava
ábyrdina av tilfarsveiting til netmiðilin dimma.
fo.
Ábyrgdarblaðstjórin á Dimmalætting skal
standa á odda fyri og varða av virksemi,
starvsfólki, og myndugleikauppgávum í
samsvari við lógarásetingarnar á økinum.
Ábyrgdarblaðstjórin skal kunna vísa á nýggjar
leiðir og megna at flyta virkisøkið fram á leið.
Ein av fyrstu uppgávum stjórans verður at
skipa redaktionella partin av stovninum av
nýggjum í samráði við starvsfólkini.

ÁBYRGDARBLAÐSTJÓRIN SKAL:
• Umboða miðilin í almenna rúminum
• Taka sær av setanarviðurskiftum
viðvíkjandi redaktionellum starvsfólki
• Taka sær av at skipa innihaldið í blaðnum
• Taka sær av broytingum og nýhugsanum
• Tryggja, at redaktionella grundstøðið og
leiðreglurnar fyri góðan fjølmiðlasið verða
hildnar
FØRLEIKAKRØV
Umsøkjarar skulu hava viðkomandi útbúgving
og/ella royndir.
PERSÓNLIG FØRLEIKAKRØV
Umráðandi er, at tann sum verður sett/ur:
• hevur góð leiðslu- og samstarvsevni
• hevur ein mennandi og kveikjandi
leiðslustíl
• hevur góðar samskiftisførleikar
• dugir at seta greið mál og skapa úrslit
• er ágrýtin og tænastuhugað/ur
• er til reiðar at taka truplar avgerðir
• er til reiðar at royna nýggjar avbjóðingar
• er opin og útvend/ur í sínum virksemi
• dugir at røkja samband og at samstarva

við aðrar viðkomandi myndugleikar og
áhugapartar
LØNAR- OG SETANARVIÐURSKIFTI
Starvið verður lønt sambært avtalu.
UMSÓKN
Umsóknir við avritum av prógvum,
lívsgongdarlýsing (cv) og øðrum viðkomandi
skjølum skulu sendast til:
Dimmalætting
Tinghúsvegur 40-42
Postrúm 29
110 Tórshavn
Ella til: kenneth@dimma.fo
Umsóknir skulu vera okkum í hendi í seinasta
lagi 7. apríl 2019.
Starvið verður sett skjótast tilber.
Allar umsóknir verða viðgjørdar í trúnaði.
Nærri upplýsingar um starvið fáast við
at venda sær Kenneth S. Bærendsen,
fyrisitingarstjóra, telefon 292912 ella skriva til
kenneth@dimma.fo

Tann 30. juli í 1877 varð A/S Færø Amtstidendes Bogtrykkeri sett á stovn við tí endamáli at útgeva blaðið, sum tá hevði tvey nøvn;
tað danska “Amtstidende for Færøerne” og “Dimmalætting”. Tað var V.U. Hammershaimb, próstur á Nesi, ið gav blaðnum føroyska
navnið, sum eftir 100 ára dagin stóð einsamalt sum heiti á hesum elsta miðli í landinum. Dagliga tíðindablaðið Dimmalætting broytti
skap í 2014, eftir at eitt felag hjá Poul Hansen, sála, hevði keypt rættindini til navnið, og er síðani givið út sum vikuskiftisblað.

