Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst (SDG), er det ledende internasjonale senteret for
samisk samtidskunst. SDGs formål er å støtte og formidle samisk samtidskunst, kunsthåndverk og dáiddaduodji
av høyeste kvalitet. I vårt utstillingslokale i Karasjok viser vi utstillinger med internasjonal samtidskunst, særskilt
billedkunst fra Sápmi. I SDGs butikk selger vi samisk kunst, kunstlitteratur, duodji, kunsthåndverk og design.
SDG organiserer eller deltar i kunstprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

Direktør for Samisk senter for samtidskunst (åremål)
Samisk senter for samtidskunst har gitt viktige bidrag til at samisk kunst i år har hatt sitt internasjonale
gjennombrudd. For vårt arbeid har vi opparbeidet oss en solid internasjonal status innen samisk kunst,
urfolkskunst og samtidskunst. Vår nye direktør skal sammen med våre medarbeidere og kunstnerisk råd
videreutvikle og ivareta vår posisjon innen fagfeltet.
Arbeid og ansvarsoppgaver:
• Motivere og lede de ansatte i arbeidet med å styrke og videreutvikle SDG som en profesjonell
institusjon innen samisk samtidskunst
• Ansvar for det kunstfaglige innholdet hos SDG, samt utvikling av nye kunstfaglige prosjekter
• Styrke dialog med våre bidragsytere og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
• Ansvar for kompetanseutvikling, nødvendig støtte og opplæring av personalet gjennom et godt
lederskap
• Sikre og utvikle SDGs økonomi ved å ha fokus på økonomistyring, kontroll og rapportering
• Stillingen rapporterer til styret og er medlem av SDGs kunstneriske råd.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere utdannelse innen kunst og kultur
• Ledererfaring fra kunst- og kulturinstitusjoner
• Solid erfaring fra personalledelse og økonomistyring
• Kunnskap om samisk språk og kultur
• Vi vektlegger kandidater med et kunstfaglig nettverk nasjonalt og gjerne internasjonalt
Ønskede personlige egenskaper:
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Evnen til å lede dine medarbeidere mot felles mål
• God på å vedlikeholde og utvikle nettverk og relasjoner internt og eksternt
• Interesse for personlig utvikling
Vi tilbyr:
• En utfordrende jobb med oppgaver nasjonalt og internasjonalt
• Et toppmoderne arbeidssted i Nord-Norges flotteste utstillingslokaler
• En selvstendig jobb med stor mulighet for faglig utvikling innen ledelse og kunstfaget
• Konkurransedyktige betingelser
Stillingstype: Stillingen er et åremål på 4 år
Arbeidssted er Karasjok, men reisevirksomhet må påberegnes da SDG har oppgaver både nasjonalt og
internasjonalt
Søknadsfrist: 10.01.2018
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder for SDG Viggo Pedersen,
tlf.nr. 918 20 011.
Kreativ Industri AS bistår SDG i rekrutteringsprosessen. Søknad med CV sendes Kreativ Industri AS på e-post:
post@kreativindustri.no. Kontaktperson hos Kreativ Industri AS er Knut-Arne Iversen, tlf.nr. 918 24 844.
For mer informasjon om oss - se www.samidaiddaguovddas.no

