
 
 
Redaktionspraktikant til forlaget 
Samfundslitteratur  
 
Vil du være en del af Samfundslitteraturs forlagsredaktion i forårssemestret 2023? 

 
Forlaget Samfundslitteratur søger en universitetspraktikant, der vil indgå i redaktionens arbejde fra 
den 1. februar. Vi tilbyder en mulighed for at opleve og deltage i det arbejde, der ligger til grund for 
forlagets lære- og fagbøger. 
 
Vi søger en studerende med respekt for tekst og viden, styr på skriftsproget og en god forståelse for 
de virkemidler, en tekst råder over. Vi har typisk humanistiske praktikanter, men det vigtigste er en 
interesse for forlagsbranchen og for lærebøger.  
 
Som praktikant på forlaget vil du primært arbejde med redigering, men du vil få mulighed for at komme 
rundt om hele lærebogens produktion, fra den lander på forlaget første gang, og til den sendes ud til 
læserne på landets uddannelsesinstitutioner. 
 
Eksempler på typiske opgaver kunne være: 

1) Et manuskript ligger færdigt, men forfatteren skal have hjælp til at tilpasse indledningen, så 
den passer med resten af bogen. 

2) Et manuskript er fyldt med nyeste viden om et kompliceret felt, men du skal hjælpe 
forfatteren med at udpege og formidle det svære stof til en specifik målgruppe. 

3) En antologi er ved at blive udfærdiget, men bidragene er forskellige i udformning. Din opgave 
er at hjælpe forfattere og antologiredaktører med at ensrette artiklerne. 
 

Vi lægger stor vægt på, at du bliver udfordret og støttet i din faglige udvikling. Mange af vores tidligere 
praktikanter har efter endt uddannelse fundet arbejde i forlagsbranchen. 

 
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen inkl. frokost, men med mulighed for at tilpasse 
det til dit studie. Vi foretrækker en praktikperiode på fire måneder, som kan tilrettelægges efter dine 
eksaminer, med start ca. 1. februar 2023. Praktikken er ulønnet, men 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.      
 
Send CV og en kortfattet ansøgning til ansogning@samfundslitteratur.dk senest den 14. december. 
Bemærk, at vi indkalder til samtaler løbende. Hvis du har spørgsmål, så kontakt redaktør Rasmus 
Bojesen på rbo@samfundslitteratur.dk. 
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