REDAKTØR TIL SPEJDERI & NEKTAR
Nu har du muligheden for at lave det pigespejderblad, du altid har drømt om at læse. De grønne
pigespejdere søger en ny redaktør til medlemsudgivelserne Spejderi og NEKTAR. Det er i høj grad
redaktøren, der sætter retningen og ambitionerne for de to medlemsblade.
Pigespejdernes medlemsblade knytter pigespejdere landet over tættere sammen. De er med til at vise,
hvordan vi laver pigespejderaktiviteter på forskellige måder, men alligevel deler de samme værdier.
Spejderi gør spirer og smutters spejderverden større med billeder, historier og konkurrencer fra hele
landet. NEKTAR udfordrer den unge pigespejder og giver hende indhold om, hvad det vil sige at være
pigespejder i en moderne verden.
Det bliver dine opgaver:
-

at planlægge og producere de to medlemsudgivelser i samarbejde med redaktionen
at tilrettelægge indholdet så det i øjenhøjde med målgruppen understøtter De grønne
pigespejderes strategi, vision og mission
at motivere og lede redaktionen af frivillige skribenter
at give feedback på artikler
at have det overordnede overblik over produktionsplanen og sørge for, at alle bidrag når i mål til
deadline
i samarbejde med korpsets kommunikationskonsulent at give feedback på layout over to
korrekturgange
at kvalitetssikre indhold
at have kontakt til grafikere og samle indhold de skal layoute inden for deadline

Hvad får du ud af at være redaktør?
-

Du får kompetencer til at planlægge og have overblik over en udgivelse
Du får udviklet dine kompetencer til at give andre konstruktiv feedback
Du får udviklet dine ledelsesevner og lærer at motivere og finde rette opgaver til de rette personer
Du lærer at styre processen fra idé til færdigt produkt
Du kommer til at opleve hvor fedt det er at se worddokumenter og billeder blive transformeret til
flotte udgivelser
Du får et fedt aktiv på CV’et – du kan som redaktør fremvise et konkret produkt.
Du får udviklet dine egne evner inden for at skrive og formidle gennem det trykte medie

Redaktionen består på nuværende tidspunkt af fire frivillige redaktionsmedlemmer samt korpsets
kommunikationskonsulent, der støtter op om redaktionens arbejde. Kommunikationskonsulenten støtter
desuden op om redaktøren og kan fungere som sparringspartner.
Arbejdsmængde: Redaktionen holder typisk to fysiske dagsmøder årlig (februar/marts og august), samt et
møde i forbindelse med Nyborg Strand Kursus i november. Derudover bliver redaktøren inviteret med i
teamet Pigespejderidentitet, hvor du deltager i det omfang, der giver mening. Redaktøren/redaktionen kan
også inviteres til at deltage i topledelsesmøder. Du skal forvente en øget arbejdsmængde op til deadlines,
men i perioderne mellem deadlines er arbejdsmængden varierende.

FAKTA OM MEDLEMSUDGIVELSER
De grønne pigespejdere har tre medlemsudgivelser. Spejderi for piger i alderen 5-9 år, Trekløveren for piger
i alderen 10-13 år og NEKTAR, som er for piger og kvinder fra 14 år. Spejderi og NEKTAR er begge trykte
blade, der udkommer hhv. fire og to gange årligt, mens Trekløveren er en YouTubekanal, der udgiver
videoer hver måned. Spejderi og NEKTAR bliver begge udviklet af den samme redaktion. Det er Spejderi og
NEKTAR vi søger en ny redaktør til.

SPØRGSMÅL?
Skriv eller ring til Pernille, som har været redaktør for udgivelserne siden november 2016.
pernillepigespejder@gmail.com eller tlf. 51921987.

SØG
Send din ansøgning på mail til job@pigespejder.dk

