Lindhardt og Ringhof slår to praktikpladser op for journaliststuderende.
Det er 6 eller 12 måneders (anfør hvilken du søger) praktik fra 1. august 2019
i forlagets presseafdeling, som beskæftiger fire fuldtidsansatte og en
studentermedhjælper.
Som journalistpraktikant på L&R får du mulighed for at bruge hele din faglige
værktøjskasse. Du skal skrive pressemeddelelser, artikler om og interviews
med forfatterne til det digitale bogmagasin bog.dk, skrive og redigere forlagets
avis til Bogforum og Krimimessen, producere video, lave nyheder til forlagets
mange forskellige kanaler på de sociale medier, og selvfølgelig medvirke til at
presselancere forlagets forfattere og bøger.
Du skal kunne lide at læse bøger – mange bøger og forskellige bøger. Store
romaner, fagbøger, kogebøger og børnebøger. Du skal kunne vinkle historier
om den samme bog til forskellige medier med forskellige målgrupper og
redaktionelt fokus. Du skal kunne se og formidle tendensen, når alle
kogebøger pludselig er for vegetarer. Du skal kunne lide at arbejde tæt og
intenst sammen med de meget forskellige typer, som vores forfattere er.
Vi tilbyder en faglig, spændende og uformel arbejdsplads, som til tider er
hektisk i de forskellige bogsæsoner, men hvor vi også griner hver dag. Du vil
dagligt være i kontakt med hele mediedanmark – aviser, ugeblade, tv og radio
– som vores forfattere og bøger selvfølgelig skal i.
Vi holder åbent hus tirsdag den 30. april kl. 9-11, hvor vi sætter kaffe over og
køber croissanter, hvis I tilmelder jer hos pressechef Søren Anker Madsen
(sam@lrforlag.dk), som også fungerer som praktikantvejleder.
Samtaler afholdes over Skype (angiv Skype-adresse i ansøgning) den 8. maj
fra kl. 13.30.

Lindhardt og Ringhof er med over 40.000 digitale udgivelser nu blandt Europas førende. På print udgiver forlagshuset
400-600 nye bøger om året. L&R har en stærk skønlitterær profil med danske forfattere som Merete Pryds Helle, Knud
Romer og Thomas Korsgaard samt stærke krimibestsellere fra bl.a. Leif Davidsen, Michael Katz Krefeld og Lone Theils.
Forlaget udgiver hvert år skønlitterære debutanter. Lindhardt og Ringhof har altid haft en førerposition i forhold til
udenlandsk skønlitteratur med store etablerede forfatterskaber som Karl Ove Knausgård, Siri Hustvedt og Paul Auster,
og klassikere som Steinbeck og Hemingway. Lindhardt og Ringhof har Danmarks største udgivelsesprogram for
historiebøger, biografier og selvudvikling. Forlaget er Danmarks suverænt førende udgiver af kvalitetskogebøger med
både danske og internationale stjernekokke som Claus Meyer, Mikkel Karstad, Brdr. Price, Jamie Oliver og Yotam
Ottolenghi.

