
Studiejob: Kreativdirektør på
Studenterrådets studieavis Delfinen
Vil du have et studiejob, hvor du er redaktør i den visuelle del af
studiemagasinet Delfinen på AU?

Vi søger en frivillig Creative Director, der kan være med til at sikre at
Delfinens artikler ser sprøde og indbydende ud. Din opgave bliver at
sørge for at hver af vores artikler har et godt foto eller tilhørende
grafik/illustration. Det er også oplagt at lave fotoserier af store events
på AU, og at inkludere flere billeder eller gifs i hver artikel. Creative director kan selv bidrage
med noget visuelt, men er primært koordinator for den visuelle gruppe, der består af 3-5
illustratorer, fotografer og grafiske designere. Så rollen går ud på at holde overblikket over
Delfinens visuelle side og sørge for at det visuelle indhold har et samlet udtryk, der passer
ind i delfinens identitet.

Den kreative redaktørs rolle i redaktionen er at sikre at der er noget godt til øjnene i hver
artikel Delfinen udgiver. Det kan være visuelle ting fx. fotos, grafiske illustrationer eller andet
kunstnerisk udtryk. Den kreative redaktør lave inddrage fotoserier af store events på AU,
eller eksperimentere med flere billeder eller gifs i hver artikel. Det er tanken at den kreative
redaktør selv kan bidrage med visuelle indlæg til Delfinens artikler, men primært er
redaktøren koordinator for gruppen på 2-5 fotografer, grafikere og illustratorer. Det vil sige at
den kreative redaktør er ansvarlig for at der er et samlet visuelt indhold, og at det passer ind
i avisens identitet.

Det kræver, at du er udadvendt, kan arbejde selvstændigt og har mod på organisatorisk
arbejde. Samtidig skal du have lysten og gå på mod til at styrke Delfinens position blandt de
studerende. Derudover kommer du dels selv til at producere indhold til hjemmeside og dels
til at vejlede skribenter og fotografer til at producere indhold, give dem konstruktiv feedback,
læse korrektur og ikke mindst publicere indholdet.

Du får mulighed for at prøve dine idéer af og sætte dit eget præg på Delfinens udformning.
Du kan fx arbejde med sociale medier og klassiske journalistiske genrer som reportager,
anmeldelser, features, portrætter og nyhedsartikler. Jobbet kan byde på mange spændende
opgaver, og du vil ligge agendaen for bladet i samarbejde med redaktionen.

Du bliver en del af den frivillige redaktionsgruppe på Delfinen, der arbejder sammen om at
lave nærværende og relevant indhold til studerende. Du vil derudover samarbejde med
magasinets layouter omkring opsætningsweekenden inden vi sender magasinet til tryk.

Vi forventer:

• At du tør tage ansvar og selv er opsøgende.

• At du har et vist kendskab til de journalistiske genrer.

• At du kan skrive korrekt dansk.
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• At du er både kreativ og struktureret.

• At du tager hånd om og leder redaktionen.

• At du er pligtopfyldende og kan overholde deadlines.

Vi kan tilbyde:

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

• Et stærkt fællesskab og hyggeligt miljø med andre unge studentermedhjælpere, der sidder
med forskellige opgaver som Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, Studiemessen og
grafik, som har deres arbejdsgange ved Studenterrådet.

• Der er også mulighed for at tilgå Delfinens egen kontor, hvor man kan arbejde, arrangere

Stillingen er på 8 timer pr. uge i det meste af året, og 4 timer pr. uge i januar 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 torsdag d. 12. august 2021.

Jobsamtalerne forventes afholdt d. 17. august 2021

Send en ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger og produktioner til generalen@sr.au.dk

Har du spørgsmål, kan du ringe eller skrive til:

Sekretariatsleder

Chagana Tharmakulasingam

generalen@sr.au.dk

tlf.: 20 51 10 61
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