
Mediehuset Luksus søger en korrekturlæser til et studiejob på mellem 5-10 
timer om ugen med start snarest!

Stillingen består af et timeaflønnet studiejob, hvor du selv holder styr på dit timeforbrug - 

og derfor kan arbejde, når det passer dig, så længe det er indenfor deadline, hvor enkelte 

opgaver godt kan være fra dag til dag. 

Vi tænker at du: 

-- Er i starten af et studie, som har relevans for korrekturlæsning (dansk, kommunikation, 

journalistik el. lign)

- Har over 2 år tilbage af dit studie

- Er super skarp, lærenem og hurtig på tasterne

- Arbejder effektivt

-   Har kendskab til at arbejde med Word og Adobe Acrobat. 

- Har det godt med fleksible arbejdstider og selvstruktureret arbejde

ArbejdArbejdet kan laves hjemme hos dig selv, og du får tilsendt artikler løbende. Ofte vil du 

modtage tekster i word/pdf'er, hvor vi ofte gerne vil have dem tilbage i løbet af et par 

dage, så det vil være fint, hvis du kan være til rådighed - og skriver til os, hvis du ved, at du 

i perioder ikke har mulighed for at arbejde. 

Vi haVi har ikke et præcist antal timer om ugen, da det er forskelligt hvor meget indhold vi har 

til dig, men du kan regne med omkring 5-10 timer om ugen - nogle gange mindre og 

nogle gange meget mere, alt efter hvor meget tid du har til rådighed og hvor meget 

arbejde vi har liggende. 

JJobbet som korrekturlæser hos os indebærer i høj grad også en personlig vurdering af 

det indhold, du læser igennem. Dvs. hvis du synes noget bør stå på en anden måde er du 

velkommen til at tilskrive/ændre/slette både ord og sætninger. Nogle artikler kræver kun 

rettelser af kommatering og tastefejl, mens andre således kræver en mere kærlig hånd. Vi 

forventer, at du på den måde også bliver et ’filter’ for fejl og dårlige formuleringer / 

irrelevant indhold. Ligeledes vil jobbet også indebære skrivning af enkelte artikler.

Send en maiSend en mail til os på job@mediehusetluksus.dk med dit CV og en ultrakort ansøgning, 

hvis du er interesseret. Skriv ‘Korrekturlæser’ i emnefeltet.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Om Mediehuset Luksus 

MediehusMediehuset Luksus er eksperter i specialmagasiner rettet mod en aktiv fritid – og 

henvender sig til de mange danskere, der prioriterer en aktiv livsstil med fokus på løb og  

outdoorliv. Mediehuset udgiver en række magasiner, bl.a. LøbeMagasinet og Luksus.land. 

Derudover står Mediehuset Luksus bag en række websites bl.a. løberne.dk samt events 

som Nordic Adventure Film Festival.

Læs mere på mediehusetluksus.dk

MEDIEHUSET LUKSUS
e: job@mediehusetluksus.dk
w: www.mediehusetluksus.dk

KONTAKT

KORREKTURLÆSER SØGES TIL MEDIEHUS


