
   
Vil du være redaktionspraktikant på forlaget 
Samfundslitteratur? 
 
Vær med til at lave Danmarks bedste lærebøger i foråret 2020! 
 
Så leder vi nok engang efter universitetspraktikanter til at indgå i forlagsteamet på et af Danmarks 
største lærebogsforlag.  
Som universitetspraktikant på Samfundslitteratur indgår du i samarbejde med den øvrige redaktion på 
en travl, dynamisk og uformel arbejdsplads. Når du tager videre efter din praktiktid her, har du fået en 
masse erfaring med hele tilblivelsen af en bog fra idé til udgivelse. Du får vejledning undervejs, rig 
mulighed for at arbejde selvstændigt samt løbende sparring og feedback på dit arbejde. 
 
Du skal  
• Redigere manuskripters indhold, opbygning, argumentation og sprog. 
• Være med til at vurdere indkomne bogforslag. 
• Deltage i forfatter- og forlagsmøder.  
• Give feedback til forfattere. 
• Være med til alt det, forlagsdrift også er: korrekturlæsning, research og mindre 

markedsføringsopgaver. 
 
Derfor 
• Brænder du for sproglig formidling og at gøre andres tekster bedre. 
• Har du en god fornemmelse for sprog, tekstopbygning og formidling og styr på det grammatiske.  
• Kan du arbejde selvstændigt og er engageret og bevidst om kvaliteten i dit arbejde.  
• Er du idé- og initiativrig i forhold til forlagets forskellige arbejdsområder.  
 
Om os 
Vi er et nonprofit forlag grundlagt i 1967 af studerende. Vi laver bøger til en masse uddannelser; måske 
også din? Ud over vores logo på en masse spændende bøger, så er du måske også stødt ind i vores 
søster Academic Books. Sammen er vi en del af SL fonden, og dele af vores overskud går til studerende.  
 
At være praktikant på Samfundslitteratur 
Vi ansætter altid to praktikanter; det er rart med en wing man, og I kommer til at dele kontor, mens I er 
hos os. Arbejdstiden er 37 timer/uge inkl. frokost, men vi er fleksible og aftaler gerne andet, så det passer 
med dit studie. Praktikperioden er på ca. 4 måneder, som tilrettelægges efter dine eventuelle eksaminer 
med start omkring 1. februar 2020. Du får en erkendtlighed hver måned. Forlaget ligger på Frederiksberg, 
lige ved Metro og bus. For studerende fra Odense betales transporten af forlaget.  
 
Skal det være dig? 
Send dit CV og en kortfattet skriftlig ansøgning og send til ansogning@samfundslitteratur.dk senest 
søndag d. 1. dec. 2019. Samtaler vil foregå i uge 50. Har du spørgsmål til praktikantstillingen kan du 
skrive til content manager og praktikantansvarlig Thea Rytter tr@samfundslitteratur.dk 
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