
PERSPEKTIV STUDENTMAGASIN  
 
Ledig stillinger i reaksjonen 2021 -2022 
Perspektiv er et nyopprettet tverrfaglig studentmagasin ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
Målet er å skape en felles plattform for studentene og være et bindeledd mellom de ulike 
studieretningene, campusene og fakultetene. Det vil bli skrevet alt fra faglige artikler til 
annet morsomt og kreativt studentprodusert innhold.  
 
Vi er på utkikk etter skribenter, korrekturlesere, layout-designer og engasjerte sjeler som 
kan bidra til meningsfylt innhold for studentmagasinet.  
 

• Skribenter: Vi er på utkikk etter engasjerte skribenter, som kan skrive alt fra 
morsomme til faglig artikler eller egen innsikt eller erfaring fra studiehverdagen. Som 
et tverrfaglig magasin er det viktig for oss at alle fagområder dekkes, og magasinet 
skal representere mangfoldet ved USN. Studenter fra alle linjer oppfordres til å søke. 
Som skribent vil du få mulighet til å skrive for magasinet, delta på skrivekurs og 
jevnlig skriveworkshops sammen med redaksjonen.  

• Layoutdesigner: Vi trenger noen med erfaring i InDesign, og andre Adobe-
programmer er en fordel. En kreativ sjel som kan hjelpe med design og sette sammen 
magasinet i InDesign.  

• Webredaktør: Webredaktør vil ha ansvar for publisering av innhold på nettsiden, og 
jevnlig oppdateringer på sosiale medier.  

• Korrekturleser: Det er sterkt behov for flinke korrekturlesere, som kan se gjennom 
artiklene og rette opp eventuelle feil.  

 
Hvorfor bør du være med? 

• Å få erfaring med redaksjonsarbeid ved siden av studiene 
• Å være aktiv del i produksjon av USNs første studentmagasin 
• Få skrivekurs og redaksjonell kompetanse 
• Bli en del av et nytt sosialt miljø på universitetet! 

 
Dersom du ønsker muligheten til å få vist fram fagkunnskap og annen kompetanse, øve på 
å skrive, produsere meningsfullt innhold og få relevant erfaring allerede i studietiden - er 
dette noe du bør vurdere! 
 
Hvis dette høres interessant ut? Send oss en mail med hvilket verv du kunne tenkt deg, en 
introduksjon av deg selv og noe du har skrevet tidligere - det kan være alt fra et dikt til 
semesteroppgave!  
 
Søknad sendes til: perspektivmagasin@outlook.com 
Frist: 10.03.21  
 
Hvis det er noe du lurer på, eller har ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt på: 
perspektivmagasin@outlook.com.  
 
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.  
 



 


