Uitgever basisonderwijs
Functie













Je stelt klantgerichte uitgeefplannen op voor multimediale leermiddelen. Je inspiratie haal je uit je eigen kennis van het onderwijs en de
resultaten van doorgedreven marktonderzoek.
Je bouwt een stevig relatienetwerk uit in het brede onderwijsveld van auteurs, leerkrachten en onderwijsdeskundigen.
Je detecteert snel nieuwe ontwikkelingen in de Vlaamse onderwijswereld en daaruit voortvloeiende behoeften. Die vertaal je vlekkeloos naar
concrete uitgeefkansen.
Je bent proactief op zoek naar nieuwe digitale ontwikkelingen ter ondersteuning van je uitgeefportfolio, ook binnen onze eigen organisatie
(Sanoma Learning).
Je stelt auteursteams samen en stuurt ze aan om de uitgeefplannen uit te werken tot kwaliteitsvolle, marktgerichte leermiddelen. Je wordt
daarbij ondersteund door ervaren collega’s die instaan voor redactie, ICT-realisatie en marketing.
Je werkt de toegevoegde waarde van het digitale platform uit binnen je methodes, en zoekt proactief naar nieuwe digitale middelen ter
ondersteuning van deze methodes.
Je bent verantwoordelijk voor het resultaat van je projecten. Je bewaakt de kwaliteit, het budget, de planning en de omzet.

Profiel










Je volgde een hogere (onderwijs)opleiding.
Vanuit je opleiding of ervaring heb je een brede kijk op onderwijs en de dagelijkse klasrealiteit.
Ervaring in het basisonderwijs is vereist.
Je hebt een neus voor innovatie en een sterke interesse voor ICT-toepassingen.
Je hebt een goed inzicht in de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van ICT in het onderwijs.
Je bent ondernemend, proactief en resultaatgericht.
Je bent sterk in communicatie en maakt andere partijen moeiteloos warm voor je projecten.
Je bent een echte teamplayer die graag initiatief en leiding neemt.
Je hebt een goed zakelijk inzicht

Taal
Je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod
Naast een motiverende verloning met extralegale voordelen (o.a. een bedrijfswagen) bieden wij een boeiende, innovatieve
werkomgeving waarin leren centraal staat en waarin je volop de ruimte krijgt om je talenten te ontplooien.




Online op:
do 4 april 2019
Locatie:
Wommelgem

Van In
Nijverheidsstraat 92/5
2160 Wommelgem
België



Tel: 03/480.55.11
Url: http://www.vanin.be/

