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Sommarvikarier till butik och museum 
Om stiftelsen 
Stiftelsen Gaaltije bildades 1984 med syftet att förvalta arvet efter KMA – Kvinnliga Missions 
Arbetare – och dess verksamhet vid Fjällgård i Hålland, Åre kommun. Stiftelsen startade senare det 
sydsamiska kulturcentret Gaaltije och sedan 1999 finns vi i den f.d. Tullkammaren i centrala Staare. 
Stiftelsens huvudmän är Svenska Samernas Riksförbund, Same Ätnam, Åarjelraedtien Sibrie, Staaren 
Sibrie och Frostviken-Hotagen Sameförening. Stiftelsens ändamål är att bedriva verksamhet till gagn 
för det samiska folkets kulturella och kristna intressen främst genom att driva det sydsamiska 
kulturcentret Gaaltije. 
Stiftelsen Gaaltije äger och driver det sydsamiska kulturcentret Gaaltije, beläget i den f.d. 
tullkammaren på Köpmangatan 58 i Staare. Här driver vi Gaaltije – saemien museume med fokus på 
utställningar och event och vår butik där vi satsar på samiska produkter av äkta och god kvalitet. 
Härifrån bedrivs all vår övriga operativa verksamhet och här hittar du oftast vår personal. Gaaltije – 
sydsamiskt kulturcentrum är ett resurscentrum med fokus på kultur, språk, näring och samhälle. Vår 
verksamhet har en enande inriktning – vi vill stärka den sydsamiska positionen i samhället och värna 
vår kultur. Vi vill dessutom vara en kreativ miljö för utveckling av nya idéer att förverkligas av oss 
eller andra. 
 
Om tjänsten 
Nu söker vi en sommarvikarie till vår butik och museum under (v.28 tom v.31) 11 juli tom 13 augusti. 
Vi söker dig som har kunskap om samisk kultur och har erfarenhet av försäljning, service och har hög 
ansvarskänsla. Vill du få möjligheten att jobba i en nyöppnad butik med nytt tillhörande museum? 
Om ja, ansök redan idag! Intervjuer sker löpande. Anställningsprocessen avslutat när vi hittat rätt 
person. Se därför till att meddela ditt intresse så snart som möjligt. 
 
Arbetsuppgifter: 
Välkomna besökare till museet och arbeta i butiken samt lättare administrativt arbete. 
Du har ensamt ansvar över att sköta försäljningen samt svara på frågor om Stiftelsen Gaaltije samt 
generella frågor om samisk kultur, därför ser vi gärna sökande med hög kunskap om det samiska 
samhället och har en god förmåga att arbeta självständigt. 
 
Butiken har öppet måndag – fredag mellan 10:00 -17:00 samt lördag 11:00 – 14:00. 
Tjänsten ligger på 40 timmar per vecka. 
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För att lyckas i rollen ser vi att du uppfyller följande kriterier: 

 

- Har erfarenhet av försäljning och/eller arbete inom servicesektorn 

- Har god kännedom om samisk kultur 

- Har erfarenhet av att arbeta självständigt 

- Har goda språkkunskaper i engelska 

- Meriterande om du har språkkunskaper i något av de samiska språken och eller tyska, spanska eller 
franska. 

- Meriterande om du har erfarenhet av event eller pop-up butik 

- Är ordningsam och strukturerad 

- Är flexibel, lösningsorienterad och initiativrik 

- Är en naturlig glädjespridare och relationsskapare 

 

För mer information om tjänsten, maila dina frågor till: 

 emma@gaaltije.se alternativt ring 072 515 39 40 

Vi önskar ditt CV, personligt brev samt 2 referenser. 

 


