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Starv sum landmátari á Umhvørvis- 
stovuni er leyst at søkja.

Tørvur er á royndum landmátara (land- 
inspektøri) til matrikulumsitingina á 
Umhvørvisstovuni. Tað er fyrst og fremst 
arbeiðið við matrikulerari málsviðgerð og 
uppmáting, ið bíðar eftir tær. Men vit 
rokna eisini við, at tín nýhugsan á fak-
økinum fer at gera mun, og at tú verður 
við í menningini av næsta ættarliðinum 
av amboðum til talgilda umsiting og 
skráseting á matrikuløkinum.

Umframt matrikulin hevur deildin 
útskiftingar um hendi, eins og eitt dagligt 
tætt samband við tinglýsingina og 
kortdeildina á Umhvørvisstovuni. 
Samskifti og samstarv við viðskiftafólk, 
kommunur og aðrar stovnar er eisini ein 
týðandi partur av arbeiðinum.

Matrikulin er týðandi partur av grund-
dátuskránni, sum er ein av fortreytunum 
fyri almennu verkætlanini “Talgildu 
Føroyar”. Tú verður virkin luttakari í hesi 
menningartilgongdini.

Hetta er eitt spennandi starv við avbjóð-
ingum á tøkniliga, løgfrøðiliga og fyri-
sitingarliga økinum. Arbeiðsstaðið er ikki 
bert inni handan telduskíggjan, men eisini  
á bygd, í bý og á fjøllum á uppmátingarferð 
og á ástaðarfundum.

Førleikar
Tú ert útbúgvin landmátari á universitets-
stigi við eigindómsskipan sum sergrein og 
hevur hollar royndir á fakøkinum.

Vit sóknast eftir einum fólki við áræði og 
framfýsni at náa settum málum, sum sær 
nýggjar arbeiðsuppgávur sum eina 
spennandi avbjóðing, kann arbeiða 
sjálvstøðugt og dugir væl at samstarva og 
samskifta við onnur, bæði í skrift og talu.

Starvsmøguleikar
Vit bjóða eitt spennandi starv í tøttum 
samstarvi við starvsfelagar og góðar 
møguleikar fyri persónligari menning og 
sjálvstøðugum arbeiði.

Setan
Starvið er skipað á matrikuldeildini, við 
tilvísing til deildarleiðaran. Løn og setanar- 
viðurskifti vera eftir sáttmála millum 
akademikarafelagið og fíggjarmálaráðið.

Umsókn, saman við prógvum, CV o.t., skal 
verða Umhvørvisstovuni í hendi í seinasta 
lagi 11. juni 2018. Landmátaralesandi, sum 
verða liðug í summar, eru eisini vælkomin 
til at søkja.

Ert tú forvitin at vita meir – ring til  
okkum, ella send ein teldupost til Ronnie 
Thomassen, deildarleiðara (+298 234380, 
ronniet@us.fo).


