
Vi søger en redaktionschef, som har respekt 
for traditionen og mod på fornyelsen. 

DINE ANSVARS- OG ARBEJDS- 
OMRÅDER
• Ledelse af redaktionen og dens medarbej-

dere herunder de daglige opgaver, møder, 
processer og fremdrift.

• Ansvarlig for forlagets udgivelsesprofil 
herunder for forlagets to årlige bogpakker 
samt videreudvikling af forlagets udgivelses- 
portefølje.

• Som udøvende redaktør udvikle og redigere 
læremidler og skønlitteratur af høj faglig og 
didaktisk kvalitet til danskfaget i grundsko-
len og læreruddannelsen.

• Forestå rettighedssøgning og klarering af tred-
jemandsmateriale til dine udgivelser i samar-
bejde med forlagets rettighedskoordinator.

• Bidrage til markedsføring af udgivelserne 
herunder deltage i messer og konferencer.

VI FORESTILLER OS, AT DU HAR ...
• En solid indsigt i grundskoleområdet og 

gerne erfaring med undervisning i faget 
dansk.

• Stærke danskfaglige og didaktiske kompe-
tencer.

• Forlagserfaring med udgivelser af under-
visningsmidler til grundskolen og med de 
redaktionelle processer.

• Ledelseserfaring og kan udvikle og udbyg-
ge frugtbare samarbejder internt i huset og 
med eksterne samarbejdspartnere.

• Et skarpt markedsblik på grundskolens  
ønsker til og behov for læremidler.

• Engagement, er ambitiøs og vil bidrage til 
et sjovt, motiverende og resultatskabende 
arbejdsmiljø.

DU SKAL SØGE, HVIS DU GERNE VIL ...
• Være en del af et inspirerende, kreativt og 

uformelt fællesskab med engagerede og  
dygtige kollegaer med meget forskellige, 
faglige baggrunde, indgangsvinkler og  
arbejdsopgaver.

• Arbejde i et hus, hvor alle har en stor 
kærlighed til danskfaget og til bøger.

• Samarbejde med interesserede og fagligt 
stærke bestyrelsesmedlemmer af Dansk-
lærerforeningen og med de bedste forfattere, 
illustratorer og grafikere i branchen.

OM OS
Vi er et undervisningsforlag med en faglig 
kvalitetsprofil og et stærkt netværk, som ud- 
giver undervisningsmaterialer og skønlittera-
tur til danskfaget i grundskolen, på ungdoms- 
uddannelserne og læreruddannelsen.

Vi er 11 både nye og erfarne kolleger, som 
har arbejdsplads sammen med dig i Dansk-
lærerforeningens Hus på Frederiksberg.

ANSØGNING OG TILTRÆDELSE
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og 
CV sendt til job@dansklf.dk snarest og senest 
mandag den 17. april 2023. Vi afholder samta- 
ler løbende.

Tiltrædelsestidspunktet er snarest muligt, 
men kan tilpasses efter dine ønsker.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du 
meget velkommen til at kontakte direktør 
Morten Stig Andersen på telefon 61 78 80 00 
eller på e-mail msa@dansklf.dk.
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