Stjóri til
Strandfaraskip Landsins
Stjórin skal standa á odda fyri at skipa Strandferðsluna og virksemið
í mun til nútíðar tørv og at menna ein leiðslu- og fyrisitingarhugburð,
sum hóskar til eina virkisfýsna almenna fyritøku.

Um Strandfaraskip Landsins
Strandferðslan er ein týðandi stovnur hjá landinum og hevur nógv at
týða í gerandisdegnum hjá nógvum borgarum. Høvuðsuppgávurnar
hjá stovninum eru at skipa fyri sjóvegis fólka- og farmaflutningi og
landvegis fólkaflutningi.
Strandferðslan rekur níggju sjóvegis farleiðir og hevur níggju ferjur
til endamálið. Landvegis farleiðirnar eru 24 í tali og eru útveittar til
privatar veitarar. Um 40 bussar, íroknað eykabussar, eru til endamálið.
Í 2023 verður Sandoyarleiðin niðurløgd, tá ið Sandoyartunnilin verður
tikin alment í nýtslu. Ein nýggj Hestleið skal tá skipast.
Á farleiðunum hjá Strandferðsluni ferðast árliga eini 1,2 mió. fólk; 700
tús. við Oyggjaleiðum og 500 tús. við Bygdaleiðum. Við ferjunum eru
umleið 170 tús. akfør árliga.
Strandfaraskip Landsins veitir árliga tænastur fyri umleið 270 mió. kr.
og hevur eisini inntøkur frá virkseminum. Á stovninum eru um 190
fulltíðarstørv. Starvsfólkini hava ymiskar útbúgvingar og førleikar, og
ein stórur partur av teimum arbeiðir í skiftandi vaktum.
Høvuðsskrivstovan og fyrisitingin hjá Strandferðsluni eru á Tvøroyri.
Meira fæst at vita um stovnin á heimasíðuni www.ssl.fo.
Strandfaraskip Landsins er stovnur undir Fíggjarmálaráðnum.

Førleikakrøv til stjóran á Strandfaraskip Landsins
Stjórin skal vera kandidatur frá lærdum háskúla ella hava útbúgving
og royndir, ið kunnu javnsetast við slíka útbúgving.
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Tað er ein fyrimunur, um stjórin hevur serligan áhuga og innlit í sam
ferðsluøkið. Tað er eisini ein fyrimunur, um stjórin hevur royndir frá
leiðslu í størri fyritøku ella almennum stovni.
Stjórin skal vera ein týðiligur leiðari, ið kann tryggja, at starvsfólkini
trívast, og at stovnurin verður mentur til fulnar á øllum økjum. Tað
er umráðandi, at stjórin dugir væl at raðfesta og at sýna fíggjarligt
skynsemi.
Stjórin skal hava gott politiskt tev og góð evni at samskifta í almenna
rúminum og beinleiðis við borgarar, myndugleikar, vinnu og yrkis
bólkar. Stjórin skal veita landsstýrinum góða, framskygda og álítandi
ráðgeving.

Setanarviðurskifti
Setanarøkið fevnir um Fíggjarmálaráðið, stovnar undir ráðnum, Løg
mansskrivstovuna og hini stjórnarráðini. Starvið er áramálssett til 5
ár sambært serligum sáttmála við møguleika fyri at leingja setanina í
3 ár. Lønin er ájøvn 39. lønarflokk hjá tænastumonnum landsins við
15% í eftirlønargjaldi og eini áramálsviðbót.

Umsókn
Umsókn við útbúgvingarprógvum, lívsgongdarlýsing og møguligum
viðmælum skal stílast til Bjarna A. Bjarnason, aðalstjóra í Fíggjarmála
ráðnum, og sendast sum teldupostur til: bab@fmr.fo
Umsóknin skal vera okkum í hendi í seinasta lagi 9. september 2022.
Starvið verður sett sum skjótast ella eftir nærri avtalu. Allar umsóknir
verða viðgjørdar í trúnaði.
Fleiri upplýsingar kunnu fáast við at venda sær til Bjarna Askham
Bjarnason, aðalstjóra, á telefon 352020, ella til Jóhan Petur
Abrahamsen, virkandi stjóra, á telefon 343000.

sansir.fo

Landsstýrið ynskir at umskipa Strandfaraskip Landsins soleiðis, at
stovnurin fær tryggar og støðugar karmar, og at ferjuflotin verður
endurnýggjaður. Stjórin skal fyrstu tvey árini megna at stjórna Strand
ferðsluni og samstundis fremja neyðugar broytingar samsvarandi
politiska viljanum fyri stovnin.

