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Søknad på vikariat som Tekstkonsulent (CN-1207)
Jeg viser til utlysning på FINN.no og informativ telefonsamtale med Rasmus Houg, og søker
med dette vikariatet som tekstkonsulent i avdelingen Cappelhoug Norsk.

Cappelhougs satsing på å få frem nye norske stemmer innen skjønnlitteratur gjør forlaget til et
førstevalg for meg når jeg nå ser etter en jobb som innebærer bearbeiding av tekst på ulike
måter. Jeg har mastergrad i litteraturvitenskap og erfaring som korrekturleser, og ønsker å
bidra med et godt blikk for detaljer i språket så vel som hvordan tekster som helhet fungerer i
møte med lesere. Fra studier og verv har jeg god erfaring med å arbeide tverrfaglig og bidra til
smidig kommunikasjon, og ser positivt på at jobben innebærer koordinering og
kommunikasjon på tvers av avdelinger.

Merknad [TSH1]: Viser til stillingstittel i
orverskifta.

Merknad [TSH2]: Innleiing: Seier kor
han fann stillingsutlysinga. Ekstra bra å
skriva at ein fann henne på heimesida til
verksemda (om det er sant).
Merknad [TSH3]: Viser kunnskap om
Cappelhoug forlag.
Merknad [TSH4]: Viser motivasjon for
å jobba for dei.
Merknad [TSH5]: Gjer reie for
utdanning.
Merknad [TSH6]: Viser at han har lest
stillingsannonsa grundig, og forstått kva
jobben går ut på.

I arbeidet med manusbearbeiding vil jeg kunne trekke på kunnskaper og erfaringer fra flere
områder. Under utdannelsen har jeg vært opptatt av forholdet mellom litteratur, lesere og
kulturelle føringer for lesernes reaksjoner. Korrekturoppdrag, informasjonsarbeid i ANSA og
skriving av masteroppgave har gjort meg til en bevisst språkbruker. Dette vil jeg, sammen
med kunnskaper om kommunikasjonen mellom forfatter og lesere, bruke til å gi innspill til
form og språkvalg innen begge hovedsjangere.

I bindeleddsfunksjonen overfor markeds- og produksjonsavdelingen har jeg et godt
utgangspunkt med egne erfaringer med salg, og ikke minst et kurs i redaksjonelt arbeid som
blant annet ga meg innblikk i juridiske og økonomiske sider ved bokutgivelser.

At dere etterlyser og verdsetter initiativrike medarbeidere inspirerer også til å søke denne
jobben! Som tillitsvalgt i ANSA tok jeg initiativ til flere felles arrangementer for alle
utenlandsstudentforeningene ved mitt universitet, deriblant en internasjonal ”Idol”konkurranse og litteraturkvelder der studenter leste høyt og presenterte yndlingsforfattere fra
sine hjemland. Som dere kan se av den vedlagte attesten, får jeg også svært gode skussmål fra
Sportsloftet for mitt pågangsmot og initiativ. I meg vil dere få en faglig sterk, men også
fleksibel kollega som tar i et tak der det trengs.
Med vennlig hilsen
Carl Bjørnson

Merknad [TSH7]: Viser til erfaring frå
verv og gjer reie for korleis denne er
relevant for jobben.
Merknad [TSH8]: Peikar på vedlagt
attest.

Merknad [TSH9]: Denne jobbsøknaden
er henta frå nettsidene til Karrieresenteret
ved UiO, kommentarane har Unge
funksjonshemmede laga sjølve.

