Stilling ledig som formidler ved Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for
samtidskunst
Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) er det ledende senteret for samtidskunst i Sápmi og for samisk
kunst internasjonalt. SDG er en ekspansiv og spennende kunstinstitusjon med en livlig og
innholdsrik virksomhet. Senteret holder til i nye, romslige og attraktive lokaler i Karasjok, og
har utstilling- og prosjektvirksomhet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
SDG søker etter en genuint engasjert, selvstendig og strukturert medarbeider som brenner
for formidling av kunst.
Du må være kreativ, fleksibel og kommunikativ. Du har stor arbeidskapasitet og god
samarbeidsevne. Du tar både initiativ og ansvar, har positiv energi og godt humør.
Du har utdanning - eller god kompetanse - innen formidling/ pedagogikk og/ eller kunst- og
kulturfag. Du har gjerne dokumentert erfaring av formidling eller kommunikasjon av kunst
eller kulturvirksomheter.
Stillingen omfatter formidlingsarbeid med senterets utstillinger og utvikling av
formidlingstilbud og pedagogikk, spesielt rettet mot barn og ungdom. Arbeidsoppgavene
omfatter også omvisninger, publikumsarbeid og utvikling av tilbud for DKS - Den Kulturelle
Skolesekken. Det jobbes tett med øvrige medarbeidere, kunstnere og eksterne
samarbeidspartnere, og du deltar også i aktiviteter som ikke ligger i stillingens
hovedarbeidsområder.
Følgende kvalifikasjoner verdsettes:
- Kunnskap om og erfaring innen samtidskunst.
- Erfaring av formidling, undervisning eller annen pedagogisk virksomhet innen kunst eller
kultur, spesielt med barn og ungdom.
- Kunnskap om samisk kunst og kultur.
- Relevant høyere utdanning innen f.eks.: kunst- og kulturfag, formidling eller
pedagogikk.
- God språkkompetanse i norsk (eller svensk) og engelsk.
- Samisk språkkompetanse.
Vi tilbyr et positivt, kreativt og inkluderende arbeidsmiljø, med varierte og selvstendige
arbeidsoppgaver. Lønn etter avtale. Stillingen er på heltid og kan tiltredes snarlig. Stillingen
er et 1-års engasjement med mulighet for forlengelse. SDG tillemper prøveansettelse.
Søknad med personlig brev og CV sendes post@samidaiddaguovddas.no, merk emnefelt
med “Formidler”. Søknadsfrist: 05.01.2018. Merk at søknader behandles løpende.
Nærmere opplysninger om stillingen fås fra direktør Jan-Erik Lundström, tlf +4794138797,
janerik.lundstrom@samidaiddaguovddas.no
Søknadsfrist 5. januar, 2018.

