OPMÆRKERE SØGES
Ved du, hvad en opmærker laver? Hvis ikke, så læs med her: Nota flytter til Nakskov i september
2019 og søger et antal medarbejdere, som på sigt vil blive digital tilgængeligheds specialister
(opmærkere).
Hvis du er nysgerrig, videbegærlig og har lyst til at blive en del af et arbejdsfællesskab, som
brænder for at gøre en forskel – så er stillingen som opmærker i Notas digitale produktion måske
noget for dig. Vi kræver ikke, at du har arbejdet med noget tilsvarende før – men at du har gå-påmod og lyst til at lære det.
Arbejdet består i at digitalisere trykt materiale, fag- som skønlitteratur, eksamensopgaver,
tidsskrifter mv til formater, som ordblinde og blinde kan læse – det kan fx være e-bøger, lydbøger
eller bøger i punktskrift. Det sker bl.a. ved hjælp af HTML, XML og EPUB, så det er en fordel, hvis
du har kendskab til opmærkningssprog eller har arbejdet med hjemmesider.
Som opmærker sørger du med andre ord for, at ordblinde og blinde får adgang til tekster, de ellers
ikke kan læse.
Hvem kan blive opmærker?
Du skal kunne fordybe dig i detaljer samtidig med, at du bevarer overblikket, også selv om det går
hurtigt. Du skal være rigtigt god til dansk og engelsk, kunne arbejde struktureret og være en
rutineret pc-bruger.
Det er tillige en fordel, hvis du:
• har kendskab til flere sprog
• har kendskab til matematiske formelsprog som LaTex eller MathML
• har erfaring fra forlagsbranchen.
Hos Nota tilbyder vi en moderne arbejdsplads med en flad struktur og højt til loftet, et
meningsfyldt arbejde med Notas 150.000 glade medlemmer og en hverdag med godt humør, hvor
der også er tid til at spille bordtennis eller deltage i 10 minutters yoga inden frokost.
Er du interesseret?
Hvis du kan se dig selv som en af Notas kommende opmærkere, så send en ansøgning via Notas
hjemmeside (www.nota.dk/om-nota/stillinger). Ansøgningsfristen er 17. december 2018 kl 15.
Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat hurtigst muligt. Vi forventer, at du vil starte på
vores adresse i København Ø og senere flytte med til Nakskov i september 2019. Løn og
ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Nota samarbejder med Nymann Stærke HR i rekrutteringsprocessen, og din ansøgning
videresendes derfor til dem. Hvis du vil vide mere, så kontakt Birgitte Nymann, tlf. 4086 1883, email birgitte@ns-hr.dk.

