
VINK søger en bylivsredaktør!  
 
Kunne du tænke dig at være en del af vores dygtige og kompetente redaktørhold, 
og at indgå i et kreativt fællesskab? Vi har vokseværk og søger lige nu en redaktør 
med en finger på undergrundspulsen i det københavnske kultur- og byliv, som 
forstår at tænke ud af boksen. 
 
På byliv dækker vi alt fra motion og morgenfester til bæredygtighed og byhaver. Vi 
skildrer københavnerkultur, hvad enten det er subkulturer som LGBT og 
Swingdance eller politiske bevægelser såsom feminisme. 
 
Din rolle:  

• Du får ansvaret for en redaktion på fire skribenter. Du bliver deres primære 
go-to person, som de skal kunne sparre og idéudvikle med. Samtidig skal du 
forstå at vinkle og redigere skribenternes tekster. 

• Du får ansvaret for at hverve nye skribenter til din redaktion. 
• Du står for at arrangere redaktionsmøder.  

 
Vi forventer: 

• At du kan vinkle historier på en skæv, levende og engagerende måde. 
• At du kan redigere skribenternes tekster med henblik på at øge 

læsevenlighed og forståelse. 
• At du, som redaktør, kan inspirere, hjælpe og strukturere skribenternes tid, 

såvel som din egen. 
• At du har lyst til at indgå i et stort fællesskab på ca. 50 frivillige og engagere 

dig i dét. 
 
Vi tilbyder: 

• Erfaring med frivilligt arbejde. 
• Ledelsesegenskaber. 
• Medansvar og medbestemmelse i en hurtigvoksende organisation. 
• Et kæmpe netværk indenfor det kulturelle felt. 
• Stor kreativ frihed, hvor der er plads til at eksperimentere og afprøve ideer. 

 
Stillingen er tidsmæssigt tiltænkt at kunne fungere sideløbende med et fuldtidsjob 
eller studie. Det er et stort plus, hvis du har en fleksibilitet i dit daglige skema, og at 
du har lyst til at deltage i de mange sociale tiltag. 
 
Er du interesseret eller kender du den rette person til redaktørposten? Så skriv en 
mail til Maria på redaktion@vinkkbh.com - så inviterer hun på en snak og en kop 
kaffe!  


