
Praktikant til redaktionen for dansk skønlitteratur på Lindhardt og Ringhof 

Vi søger en praktikant til at være en del af redaktionen for dansk skønlitteratur i 3-6 måneder med start i 

september 2015. Redaktionen består af fire redaktører og en redaktionschef samt redaktionssekretær og 

manuslæser. Lindhardt og Ringhof har en bred udgivelsesportefølje og udgiver både krimier, romaner, digte 

og kulturlitteratur.  

Arbejdet i redaktionen foregår desuden i nært samarbejde med redaktionen for oversat skønlitteratur, 

samt redaktionen for faglitteratur.  Vi er en del af Danmarks største medievirksomhed Egmont og har til 

huse midt i København.  

Arbejdet kræver at du er udadvendt og opsøgende, har lyst til at prøve kræfter med meget varierende 

opgaver og at du løser både kreative og mere rutinemæssige opgaver med lige høj grad af dedikation. Det 

er en fordel at have stået i boghandel, arbejdet på bibliotek eller på anden måde demonstrere erfaring i 

mødet med læserne. Det er en fordel at have kendskab til sociale medier, og være velorienteret i 

bogblogger-universet. Det er vigtigt at have sans for detaljen, og være i besiddelse af ”høgeøjne”. 

Vi har forståelse for, at du tager et fag ved siden af din praktik. Vi forventer derfor, at du kan lægge arbejde 

svarende til halv tid dvs. to til tre dage om ugen. Praktikken er ulønnet. 

 

Vores praktikant skal tage del i redaktionens arbejde, det vil sige: 

- Stå til rådighed for forefaldende opgaver 

- Samføring af korrekturer o.lign. 

- Fondssøgning 

- Deltage i møder, receptioner og bogmesser 

- Manuskriptlæsning og -vurdering  

- Kontakt med forfattere, grafikere og andre samarbejdspartnere af huset 

- Tekstredigering i samarbejde med redaktørerne 

 

Under dit praktikforløb, vil vi desuden sørge for, at du bliver tilknyttet et specifikt projekt fx arbejdet med 

en bestemt udgivelse, en festival, eller lign., som du kan følge løbende med dine andre arbejdsopgaver 

gennem hele praktikperioden.  

 

Send din ansøgning til redaktionssekretær Liv Lindhardt på: lli@lrforlag.dk. Du kan kontakte os på samme 

mailadresse, eller på telefon:  36156737, hvis du har spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

Redaktionen for dansk skønlitteratur på Lindhardt og Ringhof 


