UNIVERSITETSPRAKTIKANT SØGES
Redaktørassistent med flair for tekst- og billedredaktion
søges til forlaget Strandberg Publishing
Vil du være med til at lave Danmarks bedste bøger inden for bl.a. kunst, design og
arkitektur? I efteråret 2019 søger Strandberg Publishing en praktikant med flair
for billedredaktion til praktikplads i København K.

Om stillingen
Har du en solid viden om kultur, gode skriftlige evner og lyst til at indgå i redaktionen på et
mindre forlag, hvor kvaliteten og forfatterne er i højsædet, så har du nu mulighed for at
komme i en spændende praktikstilling.
Forlaget Strandberg Publishing udgiver faglitterære bøger inden for arkitektur, design, kunst
og livsstil, og vi arbejder tæt sammen med nogle af Danmarks største design- og
kulturinstitutioner. Vores udgivelser tæller bl.a. Panton – miljøer, farver, systemer, mønstre,
Den lille bog om dansk design, 101 danske designikoner, Danmarksbilleder, Argumenter imod
kvinder, Vibrationer, Wegner – bare een god stol samt værker om Børge Mogensen, Finn Juhl,
John Kørner, Jørn Utzon, Eva og Nils Koppel m.fl.
Eftersom vi er et mindre forlag, vil du blive inddraget i alle forlagsopgaver: fra
korrekturlæsning, udarbejdelse af salgstekster, hjemmesideopdatering, vurdering af
billedmateriale og billedresearch til salgs- og pressearbejde. Desuden vil der være opgaver af
administrativ og praktisk karakter. Dit primære fokus vil være billedresearch til efterårets og
vinterens bøger, men da der tit er travlt, skal du have mod på, at opgaverne ændrer sig
undervejs, og at nye pludseligt opstår.
Du får lejlighed til at arbejde selvstændigt med opgaverne og samarbejde med engagerede
redaktører, grafikere og forfattere i et dynamisk og inspirerende miljø, hvor vi sætter pris på
initiativ og engagement.
Praktisk
Forlaget ligger midt i København i store lyse lokaler øverst på Gammel Mønt.
Vi søger en praktikant, som har mulighed for at tiltræde august/september 2019.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til Mille Bjørnstrup.
Forlaget:
Tlf.: +45 8882 6610
mail@strandbergpublishing.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!
Mange hilsner
Strandberg Publishing A/S
Gammel Mønt 14, 5.sal
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