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Arbetsuppgifter  

Tjänsterna är förlagda i museets reception/butik där du arbetar med information och 

försäljning. Du välkomnar, ger service och information till våra besökare. Du håller i 

visningar av museets utställningar. Eventuellt kan programverksamhet (såsom lassokastning 

eller kaffekokning) ute i vår museipark ingå i tjänsten. 

 

Kvalifikationer  
Att du är väl förtrogen med samisk kultur och är bra på att bemöta våra besökare ser vi som en 

självklarhet. Du är utåtriktad och har servicekänsla. Önskvärt är också att du har kunskaper om 

fjällvärldens natur och kultur. Du uttrycker dig väl på engelska och talar gärna samiska. För 

tjänsten i reception/butik krävs att du har god kassavana. Det är önskvärt att du har utbildat dig 

inom samisk kultur och samisk slöjd.  

 

Tjänsten är placerad i Jokkmokk vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Museet 

eftersträvar jämn könsfördelning i organisationen och välkomnar både kvinnliga och manliga 

sökande. Det är en fördel om du kan arbeta extra när vi behöver förstärkning även under 

resterande del av året. 

 

Arbetstid/Varaktighet  
Vi delar upp sommaren i två perioder. Ange i din ansökan vilken/vilka perioder du är 

intresserad av. Första perioden är heltid 13 juni-12 juli, andra perioden heltid 13 juli-15 

augusti. Schemalagd arbetstid med helgtjänstgöring. Du arbetar enligt ett rullande schema 

med 6 dagars arbete följt av två dagars ledighet. Vi kan tyvärr inte bevilja ledigheter under 

perioden. 

 

Lön  

Museet tillämpar individuell lönesättning.  

Upplysningar lämnas av enhetschef Elina Nygård. Fackliga företrädare är Anne Bryggman 

Tjikkom (ST Kultur) och Birgitta Edeborg (SACO-DIK). Samtliga nås på tel vx 0971-170 70, 

e-post: info@ajtte.com  

 

Ansökan  

Ansökan med CV skall ha inkommit senast 2022-03-31 till: info@ajtte.com  

Ange vilken/vilka perioder du är intresserad av och bifoga gärna en kort film där du presenterar 

dig själv med din ansökan.  

 
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum är specialmuseum för 
fjällregionens natur- och kultur samt huvudmuseum i 
Sverige för den samiska kulturen. Ájtte ligger i Jokkmokk, en 
viktig inkörsport till världsarvet Laponia. Museet arbetar 
med en ekologisk grundsyn, det vill säga arbetet syftar till 
att skapa helhetsbilder av människan och hennes miljö. Läs 
mer på vår hemsida www.ajtte.com  
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