Er du vores nye studentermedhjælper?
Vi søger en ny studentermedhjælper 12-15 timer om ugen til Samfundslitteratur. Vi har brug for hjælp til
opgaver inden for marketing og kommunikation og derimellem.
Samfundslitteratur er et lærebogsforlag, og vores bøger henvender sig primært til de lange og de
mellemlange videregående uddannelser. Vores kommunikations- og marketingafdeling kommunikerer med
forfattere, forskere, undervisere og studerende, bogkøbere såvel som beslutningstagere på
undervisningsinstitutioner, online og offline. Så vi søger en, der med gå-på-mod kan hjælpe med dette
arbejde.
Vi tilbyder:
• 12-15 timers arbejde om ugen, efter aftale. Vi er fleksible og håber, du også er.
• Et alsidigt studiejob, hvor du får lov at prøve kræfter med meget forskelligartede opgaver.
Selvfølgelig med vejledning og sparringsmuligheder. Men bemærk: Der er ingen redaktionelle
opgaver i denne stilling.
• Mulighed for at præge arbejdet selv. Hvis du er god til fx billeder, får du flere billedopgaver …
• Overflod af content i dit arbejde. (Vi udgiver mange bøger.)
• En arbejdsplads, hvor vi arbejder tæt sammen, og hvor du får en række engagerede og dygtige
kolleger.
Vi regner med, at du:
• Er klar på at hjælpe med alle typer af opgaver. Der er både rugbrødsarbejde, Excel-opgaver og
kræver-stor-koncentration-opgaver
• Er god til at læse en tekst og finde det vigtige i fx en bagsidetekst.
• Er god til at skrive og gør det fejlfrit.
• Er hurtig til at sætte dig ind i nye it-systemer og programmer.
• Er struktureret og kvik til at afkode situationer og sprogtoner.
• Er nysgerrig på at indgå på forlaget og bidrage til sammenhængskraften.
• Kan arbejde fuld tid i minimum to uger i skolesommerferien (uge 28-29/29-30/30-31).
• Kan kundeservice. Har du haft et servicejob tidligere?
• Har mindst to år tilbage af dit studie.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du ringe til PR- og marketingkonsulent Pernille Køster: 4422 3882
mandag den 11/7 ml. kl. 10 og 12 eller tirsdag den 12/7 ml. kl. 10 og 12.
Ansøgning og cv sendes i én samlet pdf til ansogning@samfundslitteratur.dk.
Ansøgningsfristen er den 31. juli 2022. Vi regner med at afholde samtaler i uge 31 og 32, og at vores nye
studentermedhjælper kan starte den 1. september.
Samfundslitteratur arbejder for at fremme studerendes læring. Det gør vi ved at udgive lærebøger skrevet af nogle af de bedste
faglige formidler fra forsknings- og uddannelsesverdenen. Samfundslitteratur er en del af SL Fonden, som er en non-profit
erhvervsdrivende fond, der også driver boghandlerkæden Academic Books. Udover forlagsnavnet Samfundslitteratur udgiver vi
også bøger under følgende imprints: Roskilde Universitetsforlag, Biofolia, Forlaget Ajour, CBS Press, Nyt fra Samfundsvidenskaberne
og Kompendieforlaget.
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