
Kokkurin í kantinuni í Albert Hall á Argjum fer frá vegna 
aldur 1. mai 2018 og tí søkja vit eftir einum dugnaligum 
og arbeiðssomum kokki ella kostfakligum starvsfólki at 
byrja 1. mai ella so skjótt sum til ber eftir hetta. Starvið 
er fulltíðarstarv og arbeiðstíðin er frá kl 8:00 til 16:00.

Brennur tú fyri at gera góðan og sunnan mat, so er tað 
møguliga tær, vit leita eftir.

Uppgávan
Tú skalt hava ábyrgdina av kantinuni. Afturat tær er eitt 
hjálparfólk í starvi. Høvuðuppgávurnar eru at leggja til 
rættis matskránna, lýsa hana á húsasíðuni, gera mat á 
middegi og keypa tað tilfar, sum er neyðugt. Vanliga eta 
50-55 fólk í kantinuni, tó hava tað onkran dag verið 80 
fólk. 

Kantinan ger eisini kaffi til fundir, skeið og tá ið annað 
virksemi er í húsinum. 

Vit hava lagt okkum eftir at hava sunnan mat og at minka 
um matoysl.

Førleikar
Tú hevur útbúgving sum kokkur, kostfakligt starvsfólk 

ella líknandi. Eisini er tað fyrimunur, hevur tú arbeiðs  -
royndir á økinum. Tú mást eisini duga at samskifta í 
skrift og talu.

Tú ert álítandi, røkin, leggur dent á góða tænastu og 
hevur hugburð, sum stuðlar undir gott arbeiðsumhvørvi. 
Onkrir dagar kunnu vera rokaligir, og tá mást tú varð-
veita yvirlitið og tola arbeiðsbyrðuna.

Setanar- og lønarviðurskifti 
Starvið er fulltíðarstarv og verður sett eftir sáttmála við 
viðkomandi yrkisfelag. Starvið verður lønt eftir, hvørjar 
viðkomandi royndir og útbúgving, tú hevur. Hevur tú 
útbúgving og royndir, kann roknast við, at endaløn og 
eftirløn samanlagt eru umleið 32.000-33.000 krónur um 
mánaðin.

Umsókn 
Umsókn við prógvum og møguliga tilmælum skal verða 
send Gjaldstovuni, Kvíggjartún 1, Boks 2009, 110 Tórshavn 
ella við teldubrævið til gudny@gjaldstovan.fo. 

Umsóknarfreistin er 28. mars í 2018. Meira fæst at vita 
um starvið við at venda sær til  Guðny Simonsen, leiðara, 
sum er at hitta á tlf. 214965.

Starv í kantinuni í Albert Hall

Í Albert Hall húsast Hagstova Føroya, Landsbanki Føroya, TAKS og Gjaldstovan. Eini 100 fólk starvast í Albert Hall. Kantinan er 
skipað undir Gjaldstovuni, í eindini ‘Felagsfyrisiting’. Í felagsfyrisitingini eru eisini reingerð, húsavørður og móttøka skipað. Í alt 
eru seks fólk í felagsfyrisitingini, og tvey teirra eru í kantinuni.
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