
 

Deildarleiðari til Sjóvinnustýrið 
 

Kundi tú hugsa tær at staðið á odda fyri, at øll føroysk skip kunnu sigla trygt í allar heimsins 
havnir? So hevur tú nú møguleika at søkja starvið sum leiðari fyri Synsdeildina í 
Sjóvinnustýrinum. 
 
Starvið 
Talan er um eitt avbjóðandi og spennandi starv sum leiðari fyri Sýnsdeildini í Sjóvinnustýrinum. Ert 
tú ein samstarvsfúsur og sjónligur leiðari, sum er førur fyri at fremja neyðugar broytingar í verki og 
harvið menna virksemið í Sýnsdeildini og í Sjóvinnustýrinum sum heild, so ert tú leiðarin, sum vit 
leita eftir. 
 
Sum leiðari fyri Sýnsdeildini hevur tú beinleiðis tilvísing til stjóran og fært tískil stóra ávirkan á, 
hvussu virksemið í Sjóvinnustýrinum verður skipað frameftir. Harumframt ert tú partur av 
leiðslubólkinum saman við stjóranum og hinum deildarleiðarunum. 
 
Yvirskipaða ábyrgdin hjá Sýnsdeildini er at tryggja, at øll føroysk skip kunnu sigla trygt í allar heimsins 
havnir. Høvuðsuppgávurnar í Sýnsdeildini eru sýn av skipum og bátum, løggilding av klassafeløgum 
og undirveitarum, innflagging, vanlukkur á sjónum o.a. 
 
Títt ábyrgdarøki verður at: 

 tryggja, at øll arbeiði verða framd innan ásettar karmar á einum høgum fakligum stigi 

 tryggja at avgerðir verða tiknar sambært galdandi regluverki hjá IMO og EU, og eisini 
sambært altjóða-, landsparta- og tjóðar reglum innan økið annars 

 skapa skilagott samstarv og veita dygdargóða viðgerð og tænastu 

 hava dagligu leiðsluna av starvsfólkum og øllum virksemi í Sýnsdeildini 

 fremja neyðugar raðfestingar í mun til starvsfólkaorkuna í Sýnsdeildini 

 leiða, fordeila og samskipa arbeiðið í Sýnsdeildini soleiðis, at hetta verður framt so effektivt 
sum til ber 

 tryggja skilagott samstarv og samskifti við øll onnur øki í Sjóvinnustýrinum, eins og við kundar 
og aðrar áhugabólkar 

 planleggja, seta í gongd, fylgja við og fylgja upp í mun til tvørgangandi uppgávur og samlaða 
virksemið í Sjóvinnustýrinum annars. 

 
Persónligir førleikar: 

 Tú ert ein liðleiðari við góðum leiðslu- og samstarvsevnum, sum støðugt mennir liðavrikini 

 Tú dugir væl at lurta og samskifta við fólk, samstundis sum tú dugir og torir at taka neyðugar 
avgerðir 

 Tú hevur gott yvirlit og metir um einstøku støðuna út frá veruleikanum 

 Tú virðir tað at finna røttu loysnina grundað á nágreiniligar fyrireikingar 

 Tú ert før/ur fyri at savna leiðslu og starvsfólk í mun til felags avbjóðingar og harvið tryggja 
best møgulig úrslit 

 Tær dámar at veita bestu møguligu tænstuna, bæði til kundarnar og innanhýsis í 
Sjóvinnustýrinum 

 Tær dámar væl at síggja úrslit í mun til tey mál, sum verða sett 



 

 Tú ert ein persónur, sum regluliga eftirmetir úrslitini og metir um, hvørt tingini kunnu gerast 
betri, smartari, skjótari e.a. 

 Tú hevur góð samráðingarevni 
 
Yrkisligir førleikar: 

 Hægri útbúgving, t.d. innan verkfrøði, sum skipsførari, sum maskinmeistari ella aðra líknandi 
útbúgving og royndir 

 Leiðsluútbúgving og/ella leiðsluroyndir frá líknandi starvi 

 Góðan kunnleika til at planleggja og stýra virksemi, sum er er á høgum tekniskum stigi, og 
sum til tíðir kann vera serliga avbjóðandi og sveiggjandi 

 Góðan kunnleika til at leiða, fordeila og samskipa arbeiðið 

 Royndir og góðan kunnleika til verkætlanarstýring 

 Góðar telduførleikar 

 Góðar skrivligar og munnligar samskiftisførleikar á enskum, føroyskum og donskum 
 
Setanar- og lønartreytir 
Starvið verður sett frá 1. november 2019 ella eftir nærri avtalu. Starvið verður lønt í 36. lønarflokki 
hjá Tænastumannafelag Landsins, tó uttan at verða eitt tænastumannastarv. Starvið kann eisini vera 
lønt sambært Akademikarafelag Føroya.  
 
Umsóknir við prógvum, c.v. og øðrum viðkomandi skjølum skulu sendast við telduposti til: 
hansj@fma.fo 
 
Umsóknir skulu verða Sjóvinnustýrinum í hendi í seinasta lagi fríggjadagin, 13. september 2019  
kl. 12:00. 
 
Um tú ynskir fleiri upplýsingar, ert tú vælkomin at ringja til Hans Johannes á Brúgv, stjóra,  
á tlf.: 211323. Víst verður eisini til heimasíðuna hjá Sjóvinnustýrinum: www.fma.fo. 
 
 
Um Sjóvinnustýrið 
Sjóvinnustýrið umsitur og hevur ábyrgd av føroyska regluverkinum, sum ásetur krøv til skip og bátar, 
skrásettir í føroysku báta- og skipaskrásetingunum. Føroyska regluverkið fevnir um altjóða krøv til 
skip og bátar, umframt serlig føroysk krøv. Stovnurin leggur áherðslu á at fylgja við í broytingunum 
í altjóða krøvum og at innføra hesi og serlig føroysk krøv í føroyska regluverkið. Regluverkið verður 
kunngjørt á regluportalinum 
 
Sjóvinnustýrið hevur eisini ein samskipandi leiklut mótvegis øðrum almennum stovnum og 
áhugabólkum soleiðis, at hesi verða kunnaði um virksemið, sum fer fram í altjóða felagsskapinum 
IMO. 
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