
STILLINGSBESKRIVELSE OG ARBEIDSOPPGAVER FOR  

VEILEDNING I DUODJI OG DESIGN VED 

DUODJEINSTITUHTTA 
Vedtatt av styret for Duodjeinstituhtta  

 

 

 

Stillingsbeskrivelse og arbeidsoppgaver  
 

Målet med veilederstillingene er å styrke og å fremme duodji og samisk design 

som kultur, fag og næring. Veilederne skal drive faglig rådgivning, 

nettverksutvikling og formidle kunnskaper om duodji. De skal initiere til. 

produksjon, omsetning og produktutvikling av duodji. Design og nyskapning må 

være en utfordring for tjenesten. Vekke interesse og spre kunnskaper om duodji 

og informasjon om duodjivirksomheter, kurser etc. Veilederen har spesielt 

ansvar for å styrke og utvikle levende duodjitradisjoner i regionen 

 

Målgruppen er samiske duodjiutøvere over hele landet. Den enkelte veileder 

organiserer aktiviteter og tiltak i duodji og design innen sin region. Det vises til 

at Samiid Duodji har delt det samiske duodjiområdet i 6 regioner.  

 
Duodjeinstituhtta administrerer veilederstillingene. Den enkelte veileder er 

direkte underlagt DI, som også har arbeidsgiveransvaret for stillingene. 

Stillingen søkes om mulig å bli etablert i tilknytning til allerede eksisterende 

duodjimiljøer.  Veileder for duodji og design skal arbeide etter vedtatte planer 

for Di. Planen utarbeides regionalt og godkjennes av DIs styre.  

 

       Veilederen skal:   

- ha det daglige ansvaret for å drive veiledning i duodji og design overfor 

den enkelte utøver innen sin region 

     -   bistå med råvarebedømmelse  

     -   veilede den enkelte produsent i produktutvikling med sikte på 

          markedstilpassede produkter   

- initiere kobling mellom produsenten og relevant ekstern faglig eller 

teknisk bistand 

- støtte produsenten i markedsføring av kvalitetsprodukter 

     generelle oppgaver: 

- ha det daglige ansvaret for duodjikontoret i regionen. 

- være en koordinator og inspirator i duodji og design 

     -   kartlegging av behov og utfordringer blant produsenter  

     -   informasjon om duodji til allmennheten 

- stimulere til markedsføring gjennom netthandel 

- legge til rette for relevant fagopplæring 

- rekruttere nye duodjiprodusenter 

     -    gi faglig bistand i etablering av veiledningsverksteder i regionene 

     -    veilederen er ansatt av Duodjeinstituhtta og skal følge retningslinjer,     

          budsjett, regnskap, rapportering og andre vedtak som til enhver tid gjelder 



          for organisasjonen, 

- delta på fag og arbeidsseminarer som arrangeres av DI 

- gi bistand til lag og foreninger, utsalg m.fl. som organiserer duodji.    

  

Krav til kvalifikasjoner  

 

Fagbrev i duodji 

Høyere utdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner i duodji og design 

Erfaring og praksis fra duodji 

Ha en forståelse for samisk design 

Mestre duodji som kultur, fag og næring 

Samisk språkkunnskap vektlegges.  

Så langt det er mulig kunne utføre veiledning av utøvere på det språket/dialekten 

som finnes i regionen 

Personlige forutsetninger.  

 


