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Sølu- og marknaðarleiðari
Søkt verður eftir sølu- og marknaðarleiðara til 
høvuðsdeild okkara íTórshavn

Starvið: Talan er um sjálvstoðugt og áhugavert starv.
Leiðarin stendur fyri søluni innan- og 
uttanlands, marknaðarføring og samskifti við 
deildirnar kring landið. Leiðarin arbeiðir í 
beinleiðis samstarvi við stjóran.

Útbúgving: Til starvið krevst holl ástøðilig útbúgving og
royndir. Handilsútbúgving hevur sjálvandi 
áhuga, men er eingin treyt. Dentur verður 
lagdur á leiðaraevnir og -royndir, at tú hevur 
hugflog og er arbeiðssamur. Eisini skalt tú 
hava áhuga fyri søluyrkinum og evnir at 
umgangast og koma í samband við fólk.

Vit bjóða tær: Eitt spennandi og sjálvstøðugt starv við 
góðum møguleikum fyri persónligari 
menning, men eisini eitt krevjandi starv. 
Góðar arbeiðsumstøður og trygg 
starvsviðurskiftir.
Góða løn í samsvar við útbúgving og royndir. 
Eftirlønarskipan.
Frían bil.

Umsóknir: Skrivligar umsóknir skulu í seinasta lagi
23.2.1999 sendast til Sp/f Grannskoðara- 
felagið Rasmussen & Weihe, Á Glasheyggi, 
FO-100 Tórshavn, telefon nr 31101 7, har 
nærri upplýsingar kunnu fáast við at venda 
sær til Jóannes Olsen ella Klaus Rasmussen 
Allar umsóknir verða viðgjørdar í trúnaði.

@ S h e ll
O lja  o g  o rka
Fríf>gj(idagin 26. februar skipar Phillips Petroleum 
Jyri eini ráðstevnu ella symposium um orku. Ætlanin 
er at viðgera nakrar av teimum avbjóðingum, sum 
tilrøk. ið sambandi við leiting og framleiðslu av olju 
og gassi, hava við ster

J a n  M l l l e r

Talan er um eitt tiltak fyri 
ínnbodnum, sum verður 
hildid á Hotel Føroyum 
Tveir gestafyrílesarar vera 
við. Teir eru Nlark Lewis frá 
.Ænergy Market Consul- 
tants" í Bretlandi og Henrik 
Ager-Hansen firá Ager Ener- 
gj Management í Noregi

Umboðmaðurin hjá Phil- 
lips Petroleum í Føroyum 
er Jacob Rugland. sum 
hevur fyrireikað seminari 
vísir á, at tað verður ein stór 
avbjóðiag fyri Føroyar, tá 
landgrunnurin verður latin 
upp fyn oljuleíting og fram- 
leiðslu aw olju og gassi, ti 
slíkt virksemi setir stór 
krøv.

Á fundinum er tí ætlanin 
í tveimum fynlestrum við 
orðaskifti at viðgera týdn- 
ingarmiklar spumingar í 
hesum sambandi.

Fyrst verður greitt frá 
framtíðarútlitunum hjá olju-

marknaðinum og altjóða 
oljuídnaðinum. Síðani verð- 
ur hugt at tí týdningi, sum 
olja og gass á føroyska 
landgrunninum kunna hava 
í europeiskum orkuhøpi. 
Eisini verða týðandi spum- 
ingar um fyljgumar av petr- 
oleumsvirksemi - tøkniliga, 
búskaparligaog samfelags- 
liga - viðgjørdir við støði í 
teimum royndum, sum 
gjørdar eru av slíkum virk- 
semi á norska landgrunn- 
inum.

..Útlitini hjá altjóða olju- 
marknaðinum og altjóða 
oljuídnaðinum" er hehið á 
fyrilestrinum hjá Mark Le- 
wis, Energy Markct Con- 
sultants Ltd. Eftir tað fer 
Henrik Ager-Hansen frá 
Ager at tosa um, hvat í 
longdini fer at standast av 
oljuvirksemi í Føroyum.

Hvørjir eru so fyrilestrar- 
haldararnir:

M ark F. L ewis
Mark F. Lewis hevur prógv 
frá London Business Studi- 
es og hevur 30 ára royndir 
innan ráðgeving um olju og 
orku. Hann byrjaði hjá Pet- 
roleum Economics Ltd. 
(PEL) í 1970, har hann í 
fyrstani arbeiddi fyri stovn- 
aran Dr. Paul H. Frankel. 
Hann varð tilnevndur stjóri 
í 1977 og medforstjóri í 
1977. Hesa tíðina stóð hann 
fyri arbeiðnum at leggja til 
rættis grundarlagið undir 
felagsins metingum av 
gongdini á orkumarknaðin- 
um og sambandinum við 
fremstu klientamar. eins og 
hann hjálpti til at stovna 
nýggjar skrivstovur í USA 
ogfjareystri.

í 1989 fór hann frá PEL 
saman við fleiri starvsfel- 
øgum og stovnaó. EMC,
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Akademikari til verkætlan 
á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni
Lýsing av verkætlanini
AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) er eitt 
samarbeiði millum stovnar í norðurhøvum um máting av umhvørvis- 
eitri í luft, jørð, vatni og verum.

Starvslýsing
Tú skal fremja tað, sum Heilsufrøðiliga Starvsstovan hevur átikið 
sær mótvegis Dansk Polar Center (DPC) /  Miljøstyrelsen (MST). 
Hetta fevnir um at savna saman verur og plantur, taka sýni av 
verunum, senda sýni til kanningar á góðkendum starvsstovum og 
savna og viðgera úrslit saman í eina frágreiðing á enskum.

Krøv til útbúgving og kunnleikar
Tú skal hava eina hægri náttúruvísindaliga útbúgving og góðan 
ensktkunnleika. Kunnleiki í kemi og biologi er neyðugur, kunnleiki 
til (øko-) toksikologi er ein fyrimunur. Best er um tú hevur koyrikort 
til bil. Góður kunnleiki til elektroniska tekst- og dataviðgerð krevst. 
Arbeiðsstaðið verður á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni, saman við 
øðrum verkætlanarsettum.
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Tíð og setanarviðurskifti
Tú skal kunna byrja skjótast gjørligt. Starvssetanin er fyri eitt 
avmarkað tíðarskeið, fyribils til 31. desember 1999, men møguieiki 
er fyri at leingja um starvstíðina við upp til 5 árum. Løn og onnur 
setanarviðurskifti verða sambært sáttmála millum Føroya Landsstýri 
og Magistarafelagið.

Umsóknir við avriti av prógvi, viðmælum,
CV o.t. skulu verða okkum í hendi í sein- 
asta lagi mikudagin 3. mars 1999. Nærri 
upplýsingar kunnu fáast við at venda sær 
til Mariu Dam, verkætlanarleiðara, ella 
Jákup Paula Joensen, deildarleiðara.

Dehcsartrøð 
FR-100 Tórshavn 

Faroe Islands 
Tel. +298 31 53 00 

Fax. + 298 31 05 08 
E-mail: feagency@hfs.fo
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Hus til saig

Hvis tilfredsstillende bud opnás, sælger 
vi huset Undir Fossum 85. Bud under 
1.000.000,- kr. har ingen interesse.

Telf. 456937

Energy Market Consultants 
- har hann er forstjóri. EMC 
hevur eydnast at verða við- 
urkent sum ein altjóða ráð- 
gevarastova, ið óheft kann 
veita mongum viðskifta- 
fólkum í orkuvinnuni bú- 
skaparlig og strategisk ráð.

Mark Lewis hevur bein- 
leiðis ráðgivið sjálvstøðug- 
um amerikonskum feløg- 
um, europeiskum statsfel- 
øgum, ríkisstjómum í lond- 
um, aníin tey eru framleið- 
arar ella bara brúkarar, og 
limum í OPEC. Hetta hevur 
havt við sær fundir og fram- 
løgur frá miðal leiðslustigi 
til nevndarstig. Hann hevur 
staðið fyri nógvum kann- 
ingum fyri privat viðskifta- 
fólk, hevur skrivað greinir 
til orkutíðarrit og hevur lagt 
fram pappír á altjóða sem- 
inarum og ráðstevnum í 
Norður- og Suðuramerika, 
Europa og Fjareystri. 
H enrik Ager-H anssen

Henrik Ager-Hanssen hevur 
4 ára royndir í orkuvinnu. 
Hann hevur eitt nú verið 
tekniskur stjori fyri Institutt 
for Atomenergi (1966- 
1971), stjóri fyri verkfrøð- 
ingafelagnum Scandpower 
AS (1971-1976) og vara- 
konsemstjóri í Statoil 
(1975-1990). Siðan 1990 
hevur hann umboðað Statoil 
í ymsum millumtjóða virk- 
semi, og árini frá 1992- 
1997 var hann fastur um- 
boðsmaður við europa- 
nevndina í Bruxeiles fyri 
bæði Statoil og Statkraft. 
Frá 1990-1993 var hann eis- 
ini formaður í stýrinum fyri 
hein rmfatandi nevndini 
»Energy for Tomorrows 
World« undir World Energy 
Council. Síðan 1998 hevur 
hann verið óheftur, altjóða 
ráðgevi innan orku- og um- 
hvørvi gjøgnum felag sítt 
AGER Energy Manage- 
ment AS.

Upplýsir um:
- sáttmálan
- starvsmannalógina
- frítíðarlógina
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