Arkæologisk Forum
søger nyt redaktionsmedlem
Da et mangeårigt redaktionsmedlem træder tilbage, søger vi en ny redaktør til Arkæologisk Forums
redaktion. Er du vores nye redaktionsmedlem? I arbejdet som redaktør indgår du i et team med syv andre
redaktører, der sammen udarbejder Arkæologisk Forum. Som redaktør er du med i hele processen, fra
planlægning af et nummer til det færdige tidsskrift udsendes – og du deltager i redaktionens arbejde med
at udvikle og markedsføre tidsskriftet.
Det er essentielt at du har gode samarbejdsevner, og er indstillet på at lægge et vedholdende stykke
ulønnet arbejde – og til tider, for eksempel op mod deadline, også en mere intensiv indsats. Det er desuden
vigtigt, at du vil yde en selvstændig indsat med at kontakte og korrespondere med skribenter og
fagfællebedømmere; læse korrektur og give feedback på artikler.

Som redaktør er det en fordel at have:






masser af ideer
nysgerrighed på hvad der sker i arkæologien – videnskabeligt som samfundsmæssigt
et godt øje til korrektur, redigering og feedback
gåpåmod til at kontakte skribenter, fagfællebedømmere m.v.
en velformuleret pen.

Vi kan tilbyde:






en åben og kreativ redaktion der introducerer dig til arbejdet
et væld af faglige diskussioner
en bred kontaktflade
variation i arbejdet
glæden ved at skabe et produkt, som kommer hele dansk arkæologi til gode.

Vi modtager gerne ansøgninger fra arkæologer og overbygningsstuderende – fra hele landet – med
minimum en bachelorgrad i en af de arkæologiske discipliner (middelalder/renæssance-, forhistorisk-,
klassisk- eller nærorientalsk arkæologi). Fortæl om din motivation for at ville være med i redaktionen for
Arkæologisk Forum, samt om de emner og områder du interesserer dig særligt for.

Deadline for ansøgning: 1. juni 2016
Send din ansøgning til redaktion@archaeology.dk

Har du spørgsmål?
Kontakt os på redaktion@archaeology.dk – vi vil så ringe dig op.

Lidt om Arkæologisk Forum
Arkæologisk Forum er et videnskabeligt tidsskrift der ønsker at sætte det arkæologiske fag ind i en større
sammenhæng – både videnskabeligt og samfundsmæssigt. Her bliver både faglige og fagpolitiske emner
behandlet og debatteret. Tidsskriftet udgives af Foreningen af Fagarkæologer (FaF) og er udkommet 2
gange årligt siden efteråret 1999. Se mere om Arkæologisk Forum på www.archaeology.dk

