
 

LITTERATURMAGASINET STANDART SØGER 

REDAKTIONSSEKRETÆR 

Standarts redaktion søger en redaktionssekretær til at varetage administrative opgaver i forbindelse med 
produktionen af Danmarks ældste og bedste anmeldelsestidsskrift. 

Litteraturmagasinet Standart kunne sidste år fejre 25 års jubilæum og har i alle årene været tilknyttet 
litteraturhistoriefaget ved Aarhus Universitet. Standart udkommer fire gange årligt og har godt 550 betalende 
abonnenter, hvilket gør os til et af landets største litteraturtidsskrifter. Vi har de sidste par år haft æren af at blive 
kåret som både Årets Danske Kulturtidsskrift (2011) og Årets Nordiske Kulturtidsskrift (2012), og vi bestræber 
os naturligvis på at holde et kvalitetsniveau, der kan leve op til disse udmærkelser. 

I Standart skriver et stort skribentkorps i formidlende magasinform om dansk og udenlandsk litteratur – 
hovedvægten er på den fyldige og dybdegående anmeldelse af nyudkomne bøger, men vi bringer også mange 
artikler, interviews, portrætter og faste klummer. Derudover har vi i hvert nummer en temasektion, der behandler 
et litterært emne gennem en række artikler.  

Som redaktionssekretær vil du få en afgørende og ansvarsfuld funktion i administrationen og produktionen af 
magasinet. Du kommer til at varetage kontakten til abonnenter, trykkeri og distributører samt lave regnskab og 
løse andre forefaldende opgaver, selvfølgelig med hjælp fra bladets redaktører. Sekretærposten giver også 
mulighed for at deltage i det redaktionelle arbejde. 

Da redaktionssekretærens arbejde kræver adgang til redaktionens post og andre papirer, forventer vi, at du er 
bosat i Aarhus, hvor vi har vores redaktionslokaler. Vi holder ca. otte årlige møder, hvor både redaktører og 
redaktionssekretær deltager, og hvor du vil få mulighed for at få indblik i og blive taget med på råd i den 
redaktionelle arbejdsgang. 

Vi søger en redaktionssekretær, som 

• Er stabil, samvittighedsfuld og pligtopfyldende 

• Tænker systematisk og er god til at bevare overblikket 

• Er begejstret for litteratur og formidling 

• Er god til at samarbejde 
 

Redaktionssekretæren modtager et mindre månedligt honorar. 

Hvis du er interesseret, så send os en motiveret ansøgning, dit CV og andet relevant materiale på 

redaktion@standart.nu senest fredag d. 12. april 2013. Skriv ”Ansøgning – redaktionssekretær” i 
emnefeltet.  

Vi ser frem til at høre fra dig! 

- Standarts redaktion 

www.standart.nu 


