
 

 

 

Index Copernicus, oddział Lublin – Wydawnictwo Naukowe  

Stanowisko: Redaktor językowy (korektor) czasopism naukowych 

 

Index Copernicus International to międzynarodowa – rozpoznawana w 174 krajach – platforma 

promująca osiągnięcia nauki, wspierająca krajową i międzynarodową współpracę w zakresie 

parametryzacji (mierzenia), upowszechniania oraz wdrażania osiągnięć naukowych. Projektujemy 

i rozwijamy naukowe bazy danych, repozytoria treści, a także specjalistyczne systemy informatyczne 

wspierające proces zarządzania nauką. Dział wydawniczy Index Copernicus odpowiada 

za wydawnictwo czasopism naukowych z różnych obszarów tematycznych oraz monografii 

naukowych. W ramach współpracy wydawniczej koordynujemy oraz zapewniamy pełna obsługę 

redakcyjną wiodącym czasopismom naukowym o międzynarodowej renomie. Ponadto 

współpracujemy ze 120 czasopismami naukowymi, w tym zagranicznymi, m.in. w zakresie 

pozyskiwania prac i recenzji, realizacji procesu wydawniczego, dystrybucji artykułów 

do międzynarodowych repozytoriów oraz promocji. Stale rozwijamy oraz udostępniamy system 

Publishers Panel – elektroniczne wydawnictwo czasopism naukowych, właśnie kończymy wdrożenie 

jego najnowocześniejszej wersji 2.0. 

 

Zapraszamy do wysyłania aplikacji na stanowisko redaktor językowy (korektor) czasopism 

naukowych w oddziale naszej firmy w Lublinie.  

 

Na to stanowisko poszukujemy osób cierpliwych, sumiennych, dokładnych, kreatywnych i ceniących 

stabilność. Szukamy kandydatów o rozwiniętych zdolnościach interpersonalnych, umiejących słuchać 

oraz precyzyjnie określać cele.  

Doceniamy chęci spełniania ambitnych celów oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – 

zapewniamy szkolenia wewnętrzne z ekspertami mającymi ponad pięcioletnie doświadczenie 

w redagowaniu czasopism naukowych. Możliwy jest awans na stanowisko Redaktora Prowadzącego 

nawet w ciągu pierwszego roku pracy.  

 



 

Dołącz do nas jeśli:  

1. Poszukujesz zajęcia na pełny etat.  

2. Posiadasz wykształcenie wyższe, w szczególności edytorskie, korektorskie lub filologiczne, jako 

podstawowe lub dodatkowe.  

3. Posiadasz doświadczenie w pracy redaktora językowego lub korektora (korekta językowa 

i stylistyczna). 

4. Znasz język angielski na poziomie umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie.  

5. Znasz podstawy redakcji technicznej – podstawy wystarczą, wszystkiego, co potrzebne, 

nauczysz się u nas. 

6. Znasz dobrze pakiet Microsoft Office, w szczególności Word i Excel oraz programy edytorskie 

firmy Adobe. 

7. Interesują Cię zagadnienia wydawnicze i/lub redaktorskie.  

8. Posiadasz „lekkie pióro”, potrafisz konstruować i redagować treści informacyjne  

9. Dobrze poruszasz się w środowisku internetowym oraz nowych technologii.  

10. Jesteś osobą otwartą i komunikatywną, która potrafi budować długofalowe relacje.  

11. Chcesz rozpocząć/kontynuować współpracę z niezwykle interesującym światem nauki  

 

Czym będziesz się zajmować?  

1. Redakcją językową treści przeznaczonych do publikacji w naszych wydawnictwach. 

2. Weryfikacją poprawności technicznej tekstów przeznaczonych do publikacji. 

3.  Stałą współpracą z Redakcjami czasopism naukowych.  

4. Koordynacją prac redakcyjnych min.: składu DTP, tłumaczy zewnętrznych.  

5. Opracowywaniem treści informacyjnych i promocyjnych na potrzeby czasopism.  

6. Współpracą z repozytoriami i bazami danych, w tym zagranicznymi.  

7. Współpracą w zakresie opracowywania działań promocyjnych czasopism oraz poszczególnych 

artykułów naukowych.  

8. Uczestnictwem w pracach badawczo – rozwojowych w zakresie rozwijania systemów 

informatycznych do rozwiązywania oraz zliczania cytowań publikacji naukowych (tylko wybrane 

osoby). 

 

Oferujemy:  

1. Możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy we współpracy z zespołem specjalistów.  

2. Pracę w młodym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie.  

3. Współpracę ze środowiskiem naukowym, wiodących naukowców w Polsce. 



4. Możliwość rozwoju i awansu zawodowego.  

5. Współpracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.  

6. Możliwość uczestniczenia w projektach badawczo – rozwojowych. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: lublin@indexcopernicus.com 

z podaniem w temacie wyłącznie nazwy stanowiska, na które aplikujesz (będzie to jednym 

z kryteriów oceny Twojej aplikacji).  

W mailu napisz o Twoich dotychczasowych doświadczeniach redaktorskich.  

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

zawartych w niniejszej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i zgodnie z Polityką 

Prywatności stosowaną przez Index Copernicus Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i zgłoszenia wniosku 

o zaprzestanie ich przetwarzania.)” 

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie! 


