Redaktionspraktikant til forlaget
Samfundslitteratur
Kan du lide fagbøger? Og har du en redaktør i maven? Så bliv en del af en ambitiøs
forlagsredaktion i forårssemestret 2021.
Som universitetspraktikant på Samfundslitteratur indgår du i et tæt samarbejde med den øvrige
redaktion på en travl, dynamisk og uformel arbejdsplads. Du er medspiller på flere bogprojekter, så du
samlet får 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.
Vi lægger stor vægt på, at du udfordres og støttes i din faglige udvikling, og som en del af praktikken
indgår du i et mindre uddannelsesforløb, hvor vi introducerer dig til forlagets forskellige arbejds- og
udgivelsesområder.
Vi tilbyder dig erfaring med
• redigering af manuskripters indhold, opbygning, argumentation og sprog
• vurdering af indkomne bogforslag
• deltagelse i forfatter- og forlagsmøder
• feedback til forfattere
• produktion af bagsidetekster
Vi forventer, at du
• er en bognørd, der går op i faglig formidling og har lyst til at gøre andres tekster bedre
• har god fornemmelse for sprog, tekstopbygning og formidling og styr på grammatikken
• kan arbejde selvstændigt og er engageret og bevidst om kvaliteten i dit arbejde
• er idé- og initiativrig i forhold til forlagets forskellige arbejdsområder
Arbejdstiden er 37 timer/uge inkl. frokost, medmindre andet aftales for at passe med dit studie. Vi
anbefaler og foretrækker en praktikperiode på ca. 4 måneder, som kan tilrettelægges efter dine
eksaminer, med start ca. 1. februar 2021. Du får egen arbejdsplads og computer stillet til rådighed. Vi
giver 2.500 kr. om måneden i erkendtlighed for din indsats. Forlaget ligger på Frederiksberg, og vi
betaler din transport, hvis du er fra Odense.
Ansøgning
Send dit CV og en kortfattet ansøgning til ansogning@samfundslitteratur.dk snarest muligt og senest
fredag d. 20. november. Bemærk, at vi indkalder til samtaler løbende. Hvis du har spørgsmål, så
kontakt redaktør Rasmus Bojesen på tlf.: 44 22 38 72 eller rbo@samfundslitteratur.dk. Vi glæder os til
at høre fra dig!

