Rigsombudsmanden på Færøerne
Rigsombuddet søger en studerende med tiltrædelse senest den 1. marts 2022.
Stillingens indhold
Som studerende hos Rigsombuddet vil du sammen med nogle af kontorets øvrige medarbejdere primært
skulle varetage følgende opgaver:
 Pasning af Rigsombuddets ekspedition, samt telefon
 Udstedelse af NemID og CPR nummer
 Løbende opdatering af Rigsombuddets lovregister, herunder opbygning af et nyt lovregister
Endvidere vil der i det omfang det kan passes ind i det samlede timetal forekomme opgaver indenfor:
o Persondata
o Opstart af MitID
o Fri proces
o Indfødsret
o Lovsager
Vi er en lille institution, der er afhængig af, at alle giver en hånd med, så du skal være indstillet på også at
hjælpe med opgaver af mere praktisk karakter. Du skal også være indstillet på at yde en ekstra indsats i travle
perioder, hvor der ligeledes kan forventes overarbejde.
Kvalifikationer
Du skal være stud. jur., faglig stærk og grundig i din opgaveløsning. Du må gerne være tidligt i dit studie. Vi
lægger endvidere vægt på, at du er i stand til at arbejde selvstændigt samtidig med, at du skal være god til at
samarbejde med de øvrige ansatte. Du forventes at kunne arbejde med stramme deadlines og bevare
overblikket, når der er travlt. Relevant erhvervserfaring og interesse for opgaverne vil være en fordel. Vi
forventer desuden, at du er god til at formulere dig på dansk/færøsk både i tale og på skrift. Arbejdet foregår
i et travlt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi samtidig lægger vægt på en god og uhøjtidelig stemning.
Ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er i gennemsnit 12 timer ugentligt med mulighed for flere timer i ferieperioder, som kan
tilpasses i forhold til studiet. Aflønning vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet (nu
Skatteministeriet) og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt organisationsaftale for
kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).
Ansøgningsfrist og yderligere oplysninger
Din ansøgning, som skal være modtaget senest mandag den 24. januar 2021 kl. 12.00 færøsk tid, skal
vedlægges CV, eksamensbevis/karakterudskrifter og eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere og
sendes pr. mail til RO@fo.stm.dk Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 og 5.
Alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap opfordres til at søge
stillingen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Beinta Müller på tlf. +298 731207.
Rigsombudsmanden på Færøerne er en institution under Statsministeriet og fungerer som bindeled mellem danske og færøske
myndigheder. Rigsombudsmanden er pr. 1. januar 2022 normeret til 7 medarbejdere, samt 1 studerende.

