Word adjunct-uitgever bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Kom jij ons uitgeefteam versterken? Ben jij ondernemend, communicatief sterk en houd jij
altijd het overzicht? En vind je het leuk om auteurs te begeleiden bij het maken van
kwalitatieve hoogwaardige leermiddelen? Beantwoord jij deze vragen met een volmondig
‘ja’, dan gaan we graag het gesprek met jou aan.

Dit ga je doen

Je gaat aan de slag bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Wij ontwikkelen leermiddelen
voor: Zorg & Welzijn, Jeugdzorg, Onderwijs en Management & Communicatie.
Samen met onze waardevolle auteurs, partners en leveranciers zorgen wij ervoor dat de
content in de best passende vorm wordt uitgegeven voor de educatieve en professionele
markt. Als adjunct-uitgever ben jij medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van
onze uitgeverij. Dit lukt jou omdat je samen met experts nieuwe projecten kunt ontwikkelen
en begeleiden. Je kunt vanzelfsprekend snel schakelen en auteurs de begeleiding geven die
ze nodig hebben. Dit doe je in nauwe samenwerking met de rest van het uitgeefteam.
Daarnaast communiceer je gemakkelijk met een veelheid aan contacten en draag je door
jouw positieve instelling bij aan een goede sfeer binnen het team.

Wie zijn wij

Uitgeverij Koninklijke van Gorcum is een dynamisch en succesvol mediabedrijf dat zich in
het Nederlandse taalgebied richt op (aankomende) professionals.
Wij hebben een informele sfeer, medewerkers zijn enthousiast en willen graag meegaan in
nieuwe ontwikkelingen. Je komt terecht in een prettig team met ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling.
Uitgeverij Koninklijke van Gorcum biedt actuele, betrouwbare vakkennis voor hoger
onderwijs van professionals. Wij ontwikkelen onze leermiddelen samen met
professionals/specialisten uit het onderwijs en het werkveld. Zo sluiten onze materialen
altijd aan op de praktijk van alledag.

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een uitdagende flexibele baan (min. 32 uur per week)
Een plezierig team en een informele werkomgeving
Een prettige werkplek in het centrum van Assen (tegenover Bartje)
Veel ruimte voor eigen inbreng en kansen om door te ontwikkelen
Een salaris dat past bij je functie en ervaring, met een persoonlijk keuzebudget (PKB).

Jouw profiel

• Minimaal HBO denk- en werkniveau
• Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
• Ervaring met projectmanagement
• Kennis van de markt van het hoger onderwijs (pre)
• Aantoonbare kennis van het uitgeefvak
• Resultaatgericht en oplossingsgericht
• Organisatorisch en communicatief sterk
• Bevlogen teamplayer
• Goede netwerker die zowel intern als extern anderen weet te motiveren en aan zich te
binden
• Uitstekende beheersing van het Nederlands.
Wil je meer weten? Bel dan met: Lilian van der Does, telefoon: 0592–379 562.
Jouw e-mail met motivatie en cv stuur je uiterlijk op 12 juli a.s. naar:
l.vanderdoes@vangorcum.nl.

