Initiativrig og udadvendt redaktør/projektleder
til undervisningsmaterialer mv.
Dansk Psykologisk Forlag søger en erfaren redaktør/projektleder, der vil tage ansvar for at videreudvikle forlagets forretning, primært inden for undervisningsmaterialeområdet til folkeskolen. Der er tale om en udviklingsorienteret og alsidig – men også krævende – stilling i en travl, dynamisk og uformel virksomhed.

Stillingen
Som vores nye redaktør/projektleder får du forretningsansvar for at fastholde og udvikle forlagets position på
markedet for undervisnings- og evalueringsmaterialer samt pædagogiske prøver, primært til grundskolen.
Fokus vil primært være at opdyrke og udvikle nye produkter, pleje og udbygge forlagets forfatternetværk
samt at styre produktionen af de valgte udgivelser via eksterne redaktører. Det er vigtigt, at du har en udpræget
kommerciel og resultatorienteret indstilling og trives med de udadvendte sider af jobbet, da vi forventer, at du
hurtigt vil kunne indtage en aktivt opsøgende rolle over for potentielle forfattere, kunder, eksterne redaktører og
andre interessenter med tilknytning til området. Du vil referere til forlagets redaktionschef.

Baggrund og kompetencer
Det vægtes højt, at du har brancheerfaring og netværk inden for det pædagogiske område i almindelighed og folkeskolen i særdeleshed, og at du har evnen til at se muligheder og behov i markedet. Erfaring med digitale udgivelser er et stort plus, og du skal gerne have flair og interesse for at udvikle og arbejde med digitale læremidler mv.
Du skal befinde dig godt med at opsøge, rådgive og vejlede vores fagligt kompetente forfattere, være dygtig til
at formulere dig skriftligt og have et betydeligt overblik, der gør, at du kan holde mange bolde i luften. Samtidig
har du blik for detaljerne, når det er nødvendigt.
Som person er du initiativrig, energisk og udadvendt med en betydelig robusthed og høj stresstolerance. Du
er målrettet og tager ansvar.

Vi tilbyder
En varieret og alsidig stilling med stort ansvar og udviklingsmuligheder, hvor du får mulighed for at forme og
udvikle fremtidens undervisnings- og evalueringsmaterialer, primært til folkeskolen.
Du vil blive en del af en ambitiøs og energisk virksomhed og af en redaktion, hvor tempo og faglighed er i
top. Vi har en hverdag præget af godt kollegialt samvær og har til huse i indre København nær Strøget.

Tiltrædelse og ansøgning
Vi forventer, at stillingen besættes 1. september eller hurtigst muligt derefter. Har du spørgsmål til stillingen, kan
du kontakte redaktionschef Signe Lindskov Hansen på telefon 2480 0011 eller pr. e-mail slh@dpf.dk. Ansøgning
og CV sendes senest mandag den 17. juni kl. 12.00 pr. e-mail til forlagets redaktionskoordinator, Ulla Larsen, på
ugl@dpf.dk. Din ansøgning behandles naturligvis fortroligt. Der afholdes samtaler løbende, og test indgår som
en del af rekrutteringsforløbet.
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Dansk Psykologisk Forlag giver inspiration til bedre praksis. Forlaget blev stiftet i 1949 af en gruppe skolepsykologer, som besluttede sig for at
udvikle materialer, der kunne støtte dem i deres arbejde. Lige siden har forlaget været en toneangivende aktør inden for det psykologiske felt.
Modsat hvad navnet indikerer, henvender Dansk Psykologisk Forlag sig ikke længere kun til psykologer. De seneste år har forlaget udviklet sig fra
at være et decideret fagbogsforlag til at være et af Danmarks førende forlag inden for vores tre udgivelsesområder: psykologi, pædagogik og organisation. Foruden bøger udgiver vi tidsskrifter, undervisningsmaterialer, prøver og test. Fælles for alle vores udgivelser er, at de har fokus på at være
lærings-, praksis- og handlingsorienterede. Vi søger konstant at inspirere til bedre praksis – både fagligt og personligt.
Vi har fingeren på pulsen i forhold til nye tendenser og tiltag, da vi har en tæt kontakt til både praktikere og forskellige forskningsmiljøer. Vi
samarbejder med de bedste forfattere og førende fagfolk og søger at skabe fornyelse baseret på forlagets grundlæggende værdier om høj kvalitet,
faglighed og seriøsitet.

