
 
 

 

Fulltrúi til Sendistovu Føroya í Keypmannahavn 
 

Vit sóknast eftir dugnaligum og nærlagdum fólki 

at gerast fastur partur av føroysku starvsliðnum í 

Keypmannahavn 

Starvið 

Søkt verður eftir fulltrúa til Sendistovu Føroya í 

Keypmannahavn frá 1. januar 2023 at rokna. 

Talan er um eitt fjølbroytt starv í einum spennandi 

arbeiðsumhvørvi. 

Sum fulltrúi á sendistovuni kemur tú at hava nógv 

samskifti um hendi, og tú kemur at verða partur av 

einum altjóða umhvørvi í Keypmannahavn og 

samstundis hava samband við føroysku 

miðfyrisitingina. 

Uppgávur 

Talan er um eitt fjøltáttað starv, sum millum annað 

fevnir um: 

• At fyrireika og luttaka saman við 
sendimanninum til fundir við umboð fyri 
útlendskar sendistovur og við donsk stjórnarráð 

• At umboða sendistovuna á ymsum fundum og í 
samstørvum 

• At skriva upprit, røður og frágreiðingar um 
fyrisitingarlig og aktuell mál 

• At rættlesa tekstir á føroyskum, donskum og 
enskum 

• At umsita sosialar miðlar 

• At hava ábyrgd av bókhaldi, roknskapi, 
fíggjarstýring og lønarumsiting 

Førleikakrøv 

Umsøkjarin skal hava viðkomandi útbúgving á 

master/kandidat stigi, og royndir og áhuga í teimum 

uppgávum, sum liggja í starvinum. Harumframt 

ynskja vit ein persón, sum: 

• Er røkin, fyrikomandi og hevur góð 
samstarvsevni 

• Hevur eitt jaligt, ágrýtið arbeiðslyndi 

• Megnar at arbeiða undir tíðartrýsti og ofta við 
fleiri uppgávum í senn 

• Kann arbeiða sjálvstøðugt, vera hjálpsamur og 
miðvísur 

• Hevur góðar málførleikar í føroyskum, 
donskum og enskum máli 

Starvsstaðið 

Starvsstaðið er Sendistova Føroya í 

Keypmannahavn, Strandgade 91, 1401 København 

K. Sendistova Føroya heldur til á Norðurbryggjuni, 

har sendistovurnar hjá Íslandi og Grønlandi eisini 

halda til. 

Setanartreytir 

Talan er um eitt fulltíðarstarv, og starvið verður sett 

sambært sáttmála millum Fíggjarmálaráðið og 

avvarðandi yrkisfelag. 

Nærri kunning um starvið 

Nærri kunning fæst við at venda sær til Jóannes V. 

Hansen, sendimann, telefon +298 551009 ella +45 

23613771. 

Umsóknir 

Umsóknir við prógvum og lívsrensli eiga at verða 

sendar til: 

Uttanríkis- og mentamálaráðið 

Postrúm 3279 

110 Tórshavn 

ella við telduposti til: ummr@ummr.fo 

Umsóknir skulu verða Uttanríkis- og mentamála- 

ráðnum í hendi í seinasta lagi mikudagin 2. 

november 2022 kl. 12.00. 
 

 

Sendistova Føroya í Keypmannahavn er partur av Uttanríkistænastuni, ið bygnaðarliga er partur av Uttanríkis- og mentamálaráðnum. 

Serstøk mál hjá sendistovuni í Keypmannahavn fevna m.a. um: at umboða Føroyar mótvegis donskum stjórnarráðum og myndugleikum; 

mál, har donsk stjórnarráð ráðføra seg við sendistovuna; regluligar fundir millum føroyskar og danskar myndugleikar; samskifti við aðrar 

sendistovur í Keypmannahavn serstakliga fyri at fremja uttanríkispolitisku áhugamál Føroya. 
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