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Älmhults kommun söker en erfaren näringslivsutvecklare
med bred kompetens och goda kunskaper inom etablerings och företagsutveckling.
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Kontaktperson: Mats Porsklev, kanslichef, 0476-553 88.
Sista ansökningsdag: 2012-11-18.
Ange referens: A299147.

Mer information om
tjänsten finns på
www.almhult.se/jobb

Varbergs kommun ligger i startgroparna för att påbörja
en unik och attraktiv stadsutveckling i havsnära läge. Vi
behöver fler medarbetare som vill vara med och utforma
Varbergs kommun till en ännu bättre plats att vara på.
Därför söker vi nu till Planeringskontoret

annorlunda jobb: Korrekturläsare

En bra korrekturläsare
hittar inte bara stavfel
utan ser också till att det
blir ett bra flyt i texten.

MED ÖGA FÖR STAVFEL
Texter som saknar stavfel, särskriv
ningar och syftningsfel är ingen
självklarhet i dagens snabba it
samhälle. Lösningen för de företag
och förlag som tar tag i problemet
stavas korrekturläsare.
Fasta tjänster som korrekturläsare på förlag
och tidningar är väldigt sällsynta. De som vill
jobba med korrekturläsning får
därför förbereda sig på att starta
ett eget företag. Något korrekturläsaren Christian Dahlström
gjorde för tre år sedan.
– Jag pluggade egentligen till
Christian
Dahlström. journalist, men under studietiden startade jag ett företag för
att kunna hjälpa min kompis vars reklambyrå behövde hjälp med korrekturläsning. På
den vägen är det. Nu är jag en egenföretagare
med ett eget kontor och jobbar nio till fem,
säger han.
Förlag är återkommande kunder men mest
jobbar han mot näringslivet. Då handlar det
om allt från korrekturläsning av företagens
hemsidor och nyhetsbrev till annonstexter och
juridiska avtal. Men jobbet omfattar mer än att
bara hitta grammatiska och språkliga fel.
– Jag tittar också på om det är ett bra
flyt i texten. Självklart ska man vara
duktig på det grammatiska men man
måste också han en känsla för språket,
säger Christian Dahlström.
Konkurrensen om korrekturläsnings-

jobben är hård. Därför kan det vara bra att
skaffa sig spetskompetens. Utöver korrekturläsningen skriver Christian Dahlström texter
åt sin kunder och han driver även bloggar åt
sina kundföretag.
– Jag har även pluggat webbutveckling och
det är något som jag verkligen kan rekommendera om man vill jobba med skrivande.
Nu för tiden sker allt på nätet, därför
krävs det en förståelse för hur nätet
funkar och hur man läser hemsidor.
Som korrekturläsare är det svårt att
koppla bort sitt kunnande, men Christian
Dahlström försöker att sluta tänka på hur
omgivningen formulerar sig när arbetsdagen
är över.
– Jag anmärker inte på hur mina kompisar
skriver sina Facebook-uppdateringar. Däremot försöker jag alltid tänka på hur jag själv
formulerar mig, även om det bara handlar
om ett sms till en kompis.

TEXT: DANIEL SIKSJÖ

Fakta

l En bra grund för den som vill jobba som

korrekturläsare är språkstudier. Medie
och kommunikationsvetenskap eller
journalistik.
l Det finns också ett flertal privata kurser
med inriktning mot korrekturläsning och
textredigering.
l En korrekturläsare tjänar i genomsnitt
28 600 kronor i månaden, enligt löne
statistik från SCB.
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Färskvaruchef
till Hemköp i Tierp

För dig som vill ha ett övergripande ansvar för en eller
flera avdelningar och arbetsleda medarbetare är rollen
som Färskvaruchef helt rätt. Du kommer att ansvara för
både inköp och försäljning samt för att avdelningen uppnår våra gemensamt ställda mål. Kunden är kärnan i vår
verksamhet. Därför är den dagliga kundkontakten viktig
för att skapa en positiv butiksupplevelse. Tillsammans
med dina medarbetare ska du säkralönsamheten och se
till att rutiner följsliksom att vi följer upp bruttovinst och
försäljning. Som Färskvaruchef får du personalansvar.
I det ingår att medarbetarna får rätt information, utvecklas
och trivs samt att arbetet i butiken fungerar smidigt och
bra. Du kommer även att ingå i butikens ledningsgrupp.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta
Carina Hermansson, butikschef, tel. 010-474 43 35.
Ansökan senast 16 november 2012.
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