
	
	

Studiejob: Redaktør på studiemagasinet på AU  
 
Vil du have et studiejob, hvor du får erfaring med projektledelse, organisatoriske opgaver og 
journalistisk arbejde?  
 
Vi søger en redaktør til studiemagasinet Delfinen, som er et online magasin for alle 
studerende på Aarhus Universitet. Vi producerer historier, der er relevante for studerendes liv 
og dagligdag på og omkring universitetet. 
 
Som redaktør kommer du til at lægge en stor indsats i at hverve et hold af engagerede 
skribenter og få skabt en stærk frivilligkultur omkring magasinet. Det kræver, at du er 
udadvendt, kan arbejde selvstændigt og har mod på organisatorisk arbejde. Samtidig skal du 
have lysten og drivet til at styrke Delfinens position blandt de studerende.  
Derudover kommer du selv til at producere indhold til hjemmesiden og hjælpe skribenterne 
med at producere indhold, give dem vejledning, læse korrektur og lægge indholdet op på 
vores site.  
 
Du får mulighed for at prøve dine idéer af og sætte dit eget præg på Delfinens udformning. 
Du kan fx arbejde med podcast, video, sociale medier og klassiske journalistiske genre som 
reportager, anmeldelser, features, portrætter og nyhedsartikler.  
 
Du kommer til at arbejde sammen med den kommunikationsansvarlige hos Studenterrådet. 
Du vil blive oplært i slutningen af juli eller starten af august, hvor du samtidig vil være med 
til at lægge linjen for det næste års arbejde med magasinet.  
 
Vi forventer:  

• At du tør tage ansvar og selv være opsøgende.  
• At du har et vist kendskab til de journalistiske genre.  
• At du kan læse korrektur og skrive korrekt dansk.  
• At du har mod på at hverve nye skribenter.   

 
Vi kan tilbyde:  

• Et stærkt fagligt og socialt miljø med fokus på godt humør, gode relationer og 
muligheden for en masse sparring.  

• Du får en kontorplads på Studenterrådets sekretariat, hvor vi forventer, at du bruger 
størstedelen af din arbejdstid. Til gengæld bliver du en del af et hyggeligt miljø med 
andre unge studentermedhjælper, der sidder med forskellige opgaver som Danmarks 
Største, Studiemessen og grafik.  

 
Stillingen er lønnet med en forventet arbejdstid på 8 timer pr. uge i det meste af året, og 4 
timer pr. uge i januar, juni og juli, hvor der typisk er mindre travlt. 
Vi er fleksible i forhold til eksamensperioder, og hvad der ellers skal passes på studiet.  
 



Ansøgning:  
Der er ansøgningsfrist søndag d. 24. juni. Vi holder samtaler løbende, så tøv ikke med at 
sende din ansøgning 
Send en ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger og produktioner til generalen@sr.au.dk 
Har du spørgsmål kan du ringe eller skrive til:  
 
Sekretariatsleder 
Frederik S. Karentius Freund 
generalen@sr.au.dk 
tlf.: 31 44 16 15 
 
Eller  
 
Kommunikationsansvarlig  
Mette Marie Heinfelt  
kommunikation@sr.au.dk  
tlf.: 27 58 27 52  
 
	


