Ancorma Invest AB Utbildningar
Vi söker Dig som vill testa på ett nytt yrke!
Du erbjuds testa på olika yrken inom bok- och tidningsförlag, reklam,
mediaproduktion. Du behöver INTE HA NÅGRA FÖRKUNSKAPER! Brinner du för
att skriva berättelser som du själv hittar på eller vill du skriva om fakta som du gör
egen research kring och sedan skriver om? Kanske älskar du att rita, skissa och ta
fram figurer som man kan göra en berättelse om.
Yrkena är i bokvärlden är många. Många har dessa saker som fritidsintressen. Nu
får Du möjlighet att testa om detta skulle kunna vara ett betalande arbete istället
för en hobby! Branschen består även av andra yrken också inom ekonomi,
administration och försäljning etc. För Dig som önskar arbetsträna så erbjuder vi
såväl interna praktikplatser som externa ute på olika företag. Vi lägger upp en
gemensam planering som följer dina möjligheter och önskemål och följer upp dem
via kontinuerliga möten där vi kan göra de förändringar Du önskar.
Vi erbjuder följande sysselsättning/arbetsuppgifter
Bokutgivning och Förlagsverksamhet samt reklam- & medieverksamhet
Oavsett vilken position Du befinner Dig på idag så kartlägger vi, matchar Dig och ger Dig det
stöd du behöver för att kunna medverka på vår arbetsplats. Kortsiktig och långsiktiga mål kan
alltid revideras och de ska hela tiden följa dina förutsättningar och önskemål. Bok- och
förlagsbranschen samt reklambyrå och mediabranschen erbjuder många möjligheter oavsett
dina begränsningar. Det finns några huvuduppgifter som alla förlag har;
• Redigera böckerna
• Välja boktitlar
• Ge dem en tilltalande och läsbar form
• Förbereda dem för tryckning eller utgivning i olika tekniska format
• På olika sätt föra ut dem ut dem till läsarna
• Stödja och uppmuntra författarna
• Skriva avtal med författarna
• Finansiera utgivningen
På mindre bokförlag måste en eller två personer sköta i stort sett alla funktionerna i
produktionen. Det ställer krav på en mångsidig kunskap men också ett brinnande intresse samt
kreativitet och att kunna tänka utanför ”boxen”.
Hos oss kan du stifta bekantskap med alla de olika funktionerna inom bok- &
förlagsvärlden.
• Förläggaren har huvudansvar och ska ha uppfattning om vad läsarna vill ha. Redaktören
ansvarar för granskningen av texten tillsammans med författaren. De letar språkfel, faktafel,
brister i logik och konsekvens.
• Redaktören ansvarar vid Illustrerade böcker för att ta fram bilder som behövs. Redaktören är
projektledaren.
• Marknadsavdelningen består av marknads- & PR-avdelningar. Här finns olika yrken som
marknadschefer, marknadsförare, informatörer, PR-ansvariga och webbansvariga.

Här samarbetar försäljningskanalerna och sprider budskapet om den aktuella boken direkt till
läsarna. Man gör upp marknadsplaner för böckerna. De tar fram säljtexter, katalogtexter och
pressmeddelanden. I dag spelar internet och sociala medier också en allt större roll.
• Försäljningsavdelning består av säljare, affärsutvecklare och
återförsäljarkommunikatörer. I dag säljs böcker både hos bokhandeln och hos
nätbokhandlare, bokklubbar, varuhus och i livsmedelsbutiker. Säljarna lägger upp säljstrategier
och har kontakterna med kunderna och tar emot beställningar.
• Produktionsavdelning sköter produktionsplaneringen från manus till färdig produkt. De
har kontakter med tryckerierna och förbereder manuskript som görs klart för tryck. Visa förlag
arbetar med egen produktion och har då egna skribenter/författare, fotografer,
illustratörer, designers, orginalare, copywrites, art directors m.fl.
• Företagets ledning sätter upp mål för företaget, analyserar marknadens, utformar den
ekonomiska strategin, följer upp resultaten via resultatrapporter och försäljningsstatistik. Yrken
är ekonomichef, redovisningsansvarig, personalansvarig, receptionist,
vaktmästare och administratörer.
• Projektledare är kundens kontaktperson. Ekonomiskt ansvarig för projektet och en god
strateg.
• Produktionsledaren leder processen och ser till att budgetar och tidsramar hålles.
• Art Director är chefskreatör med ansvar för bild och layout. God förmåga att förenkla
komplicerade problem.
• Copywriter är en kreatör med huvudansvar för all text. Idémänniska och god skribent.
• Originalare ser till att ideérna blir verklighet. Ansvarig för att skapa tryckoriginalet som
skickas till tryckerierna.
Vår målsättning med att vara utförare inom sysselsättning
Vi vill ge våra deltagare en möjlighet att prova på olika yrken inom bok-, tidning-, &
förlagsvärlden, samt inom reklam och media. Genom att testa olika yrken så kan man komma
fram till vilket yrke man vill satsa på och branschen är det man vill jobba med. Vi erbjuder
deltagarna att testa på olika yrken och att få jobba med det yrke man känner för. Vi ger en
grundutbildning och praktiskt arbete. Efter genomgången grundutbildning så erbjuder vi fortsatt
spetsutbildning inom de olika nischerna. Detta ger deltagaren en dokumenterad möjlighet att
söka ett arbete utanför projektet.
Vår kompetens
Vi har bedrivet förlags- och utbildningsverksamhet i många år. Några av våra utgivna inbundna
böcker är:
Svenska Fåglar. En sammanställning med färska bilder på svenska fåglar och var de finns i
Sverige.
Focus Sweden. En bok om svenska kommuner och etableringsmöjligheter för företag. Skriven
på engelska.

Några av våra utgivna tidningar:
Dykguiden. Allt om dykning, utrustning och dykplatser över hela världen.
Magazinet Fart & Fläkt. Äventyrs magasin för man och kvinna I alla åldrar. Mode, trender
inom sport och äventyr.
Motorsport. Söndagsbilaga i Kvällsposten. Tabluid format.
Vi har lång erfarenhet av yrkena inom förlagsvärlden samt av att utbilda personer från grunden
och att erhålla i praktisk yrkesutbildning.Våra tilläggstjänster
•
•
•
•

Utbildning inom copywrite dvs att skriva säljande informationsbrev, texter i fakta
broschyrer, redaktionella texter i tidningar och sociala medier.
Utbildning i Illustrator, InDesign och Photoshop i en PRO-utbildning med djupgående
insikt och kunskaper.
Fotografering ute och inomhus av rörliga objekt och stillastående designade objekt.
Intervjuteknik och bakgrundsresearch till fakta artiklar och person intervjuer.

Övrigt
Vi sitter i trivsamma lokaler i Varberg och erbjuder arbete med egna utbildningar i varje enskild
deltagares tempo. Vi har alltid personal tillhands för att kunna bistå varje deltagare i sin
utbildning och arbete. Boka gärna ett möte med oss så förklarar vi närmare vilka möjligheter det
finns för nya deltagare att komma till oss. Vi har löpande intag så Du är välkommen när det
passar Dig och dina önskemål. Vi arbetar på samma konkurrens villkor som övriga företag i
branschen men sätter Dina mål och krav enligt Dina förutsättningar och önskemål.
………………………………………………………………………….
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