
Ansvarshavende redaktør til
tidsskriftet LANDSKAB søges  
’Landskabsarkitektur er en kunstart, der om nogen kan fortælle om forholdet 
mellem natur, samfund og menneske. Den kan være med til at give os det gode 
liv, der både indeholder betydning, trivsel, oplevelse og erkendelse’ 
– Malene Hauxner, professor, landskabsarkitekt 1942-2012

Vil du være med til at sætte fokus på et mangfoldigt og dynamisk fag og for-
tælle den gode historie om, hvordan vi som landskabsarkitekter bruger kreati-
viteten, planterne, materialerne, naturen og det byggede i vores arbejder – så 
læs videre.

Foreningen Danske Landskabsarkitekters (DL) tidsskrift LANDSKAB hen-
vender sig til alle med erhverv i eller interesse for landskabsarkitektur. Gen-
nem relevante artikler, illustrationer, cases og debatindlæg tjener magasinet 
som et kommunikerende uddrag af, hvad der rører sig inden for Nordens land-
skabsarkitektoniske virke. LANDSKAB er det eneste tidsskrift i Norden ude-
lukkende dedikeret til landskabsarkitektur.

DL søger en ny redaktør, der kan bringe det traditionsrige LANDSKAB videre 
til en endnu mere markant position i fremtiden. Som ansvarshavende redak-
tør får du rollen som fagets formidler indad- og udadtil, både fagligt og visuelt. 
Du skal formidle tidens tendenser, vigtige begivenheder samt præge den fagli-
ge debat, bl.a. via ledere, selvstændige artikler og indlæg. Som redaktør får du 
samtidig mulighed for at være med til at præge LANDSKABs udvikling, vision 
og indhold.

Praktikaliteter:
»   Du er fortrolig med faget landskabsarkitektur.
»   Du har erfaring med redaktionelt arbejde.
»   Ansættelsen er en 3/5-stilling med løn efter kvalifikationer. 
»   Stillingen kan evt. deles mellem to personer, hvis ønsker og kvalifikationer
     matcher det samlede indhold. Der vil dog kun være én ansvarshavende   
     redaktør, og evt. en redaktionel medarbejder. 
»   Du vil til daglig sidde i Danske Landskabsarkitekters sekretariat på 
     Frederiksberg.
»   Dine sparringspartnere udgøres af et redaktionsudvalg bestående af 
     medlemmer valgt på DL’s generalforsamling, medlemmer udpeget af 
     DL’s bestyrelse samt repræsentanter fra de nordiske lande.

Vil du vide mere, kan du kontakte daglig leder af sekretariatet Lillan Thomsen 
på telefon 33 32 23 54 eller e-mail Lillan.Thomsen@landskabsarkitekter.dk 

Ansøgningsfrist d. 21. september 2018. Send din ansøgning til DL’s sekretariat 
på dl@landskabsarkitekter.dk – vi afholder løbende ansættelsessamtaler, da 
stillingen ønskes besat snarest muligt.

Fakta: LANDSKAB startede i 1920 som tidsskriftet Havekunst. Udgives af 
Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Akademisk Arkitektforening 
og udkommer otte gange årligt – omfang ca. 32 sider pr. nummer.

Danske Landskabsarkitekter er en interesseforening med indflydelse i en 
række faglige organisationer, ministerier og græsrodsforeninger. Vi deltager 
aktivt i den politiske debat, hvor vi arbejder på at synliggøre vores arbejde 
som landskabsarkitekter. Vi har pt. omkring 800 medlemmer, hvoraf 200 er 
studerende.

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg                                                  
Tlf. 3332 2354                                                  
dl@landskabsarkitekter.dk                                                   
www.landskabsarkitekter.dk

Du kan finde tidligere numre 
af tidsskriftet LANDSKAB fra 
1920-2014 på vores web.
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