
Ájtte söker MUSEICHEF 

Är du Ájttes nya chef? Vill du leda och förnya utvecklingen av det nationella huvudmuseet för 

samisk kultur och sprida kunskap om natur- och kulturarv i fjällområdet? Vi söker en bra le-

dare med nätverk som tillvaratar och stärker personalen och museet. Du behöver ha samisk 

kompetens, tycka om att kommunicera, visa lyhördhet och kreativitet.  

Ájtte har ett nationellt uppdrag som svenskt huvudmuseum för den samiska kulturen och specialmu-

seum för fjällkedjans natur och kultur samt ett informationscentrum för fjällturisten. På Ájtte berättar 

vi om människan i sin miljö och om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv.  

Vi söker dig som 

 är en tydlig ledare med chefserfarenhet inom musei- och kulturarvssektorn 

 har goda kunskaper om den samiska kulturen och dess förutsättningar 

 är en stark och entusiasmerande kommunikatör både internt och externt 

 

DINA UPPGIFTER 

Som chef för Ájtte leder du det strategiska arbetet för att utveckla verksamheten så att museet får en 

än starkare ställning. Din roll är att som kunnig och kompetent ledare bland annat: 

 ansvara för den övergripande, strategiska ledningen och interna utvecklingsprocesser 

 arbeta för delaktighet och samverkan tillsammans med avdelningschefer, övriga medarbetare och 

omvärlden 

 aktivt utveckla formerna för planering, ledning, delegation och verksamhetsuppföljning 

 säkerställa och bidra till att verksamheten och utbudet håller hög kvalitet 

 arbeta för att Ájtte stärker sin plats inom forskningen i samverkan med andra forskningsinstitut-

ioner 

 utveckla museet till en central mötesplats i Sápmi genom samverkan med andra 

 stärka Ájttes roll som ett centralt besöksmål 

 attrahera bidragsgivare och samarbetspartners 

 skapa och utveckla kontaktnät av betydelse för verksamheten 

 bedriva kontinuerlig omvärldsanalys som återförs till personal och styrelse, samt tillföra ett uti-

frånperspektiv i utvecklingsarbetet 

 rapportera till styrelsen 

 

DIN KOMPETENS 

Du ska ha följande bakgrund: 

 flerårig dokumenterad erfarenhet som chef, gärna ledningsuppdrag inom musei- och kulturarvs-

sektorn eller relaterad verksamhet 

 universitets- eller högskoleutbildning inom för Ájtte relevanta ämnesområden; företrädelsevis 

kulturhistoriska, naturhistoriska eller samhällsvetenskapliga 

 erfarenhet av att bygga upp och leda samverkan med institutioner, organisationer och enskilda i 

anslutning till ansvarsområdet 

 kunskap om det samiska samhället, dess historia och kultur 

 

Det är en fördel om du har: 

 kunskap om samiska språk och även talar något av dessa 



 arbetat strategiskt med kompetensförsörjning 

 erfarenhet av förändringsprocesser 

 arbetat med ekonomisk- och verksamhetsmässig målstyrning 

 förståelse för forskningens villkor och betydelse för museets uppdrag 

 god kommunikativ förmåga, både internt och externt med en vilja att delta i samhällsdebatten 

 vana vid att möta media i olika sammanhang och erfarenhet av arbete genom sociala media 

 intresse för arbete med strategiska miljöfrågor 

 

DINA PERSONLIGA EGENSKAPER 

Vi söker dig som är kreativ, kompetent och lyhörd och har förmåga att tänka i nya banor. Vi ser fram-

för oss en ledare som vill arbeta genom att andra får växa. Som huvudmuseum för fjällområdet och 

den samiska kulturen, betyder det vi gör mycket såväl för enskilda som ur ett nationellt perspektiv. 

Som chef ska du vilja och våga ta plats i de olika sammanhang och nätverk där Ájtte har en naturlig 

roll. 

 

OM ANSTÄLLNINGEN OCH MUSEET 

Anställningen som museichef vid Ájtte är tidsbegränsad till fem år med möjlighet till förlängning 

högst fem år åt gången. Det geografiska verksamhetsområdet täcker hela fjällregionen och det tradit-

ionella samiska bosättningsområdet i den svenska delen av Sápmi från Riksgränsen i väster och ner till 

kustlandet, 1000 km från söder till norr. Norra Skandinavien är ett område där nya forskningsrön fort-

farande genereras i en hög takt. Vår kunskap om den historiska och samhälleliga utvecklingen och om 

förutsättningarna för den samiska ursprungsbefolkningens situation och inlandets förutsättningar ut-

vecklas snabbt genom tillgång till nya data från olika källmaterial. Ájtte har ambition att bibehålla och 

utveckla sin plats inom forskningen. 

Museet har ansvar för tre huvuduppgifter 

 fjällregionens natur och kultur 

 den samiska kulturen 

 fjällinformation för turister 

 

UPPLYSNINGAR 

Upplysningar lämnas av styrelsens ordförande Jan Olov Westerberg, 073-049 82 67, eller vice ordfö-

rande Anne-May Kuoljok 070-626 54 13. 

 

Om du vill kontakta de fackliga företrädarna är dessa Sunna Kuoljok Saco-Dik eller Per Tjikkom, 

båda nås på 0971-170 70 vx. 

 

Ansökan ska ha inkommit senaste torsdagen den 30 september 2018  till Claus Thingvall, PwC Sve-

rige, Box 59, 971 03 LULEÅ. Märk kuvertet med Ansökan museichef Ájtte. 

 


