Uitgever hoger onderwijs
Bedrijfsdetails
VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma Learning, een divisie van de Finse groep
Sanoma. Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 180 medewerkers en nog veel meer auteurs kunnen wij het onderwijs innovatieve
en kwaliteitsvolle leermiddelen aanbieden, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Al onze leeroplossingen getuigen van onze
praktische kijk op onderwijs en onze expertise in de nieuwste digitale en didactische tendensen. Voor het hoger onderwijs
publiceren wij onze leermiddelen onder het imprint ‘De Boeck’. We richten ons daarbij voornamelijk op de hogescholen en in
mindere mate op de universiteiten.

Functie
Om de continuïteit in de fondsen van het hoger onderwijs te verzekeren, zoeken wij voor onze business unit hoger onderwijs
Vlaanderen een uitgever:











Je stelt klantgerichte uitgeefplannen op. Je inspiratie haal je uit de resultaten van gericht marktonderzoek en uit marktinformatie die de
accountmanagers je bezorgen.
Je bouwt een stevig relatienetwerk uit van auteurs en onderwijsdeskundigen.
Je detecteert snel nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs 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 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 (hoger) onderwijs.
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 een echte probleemoplosser, onverwachte situaties schrikken je niet af.
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.

Aanbod












Je komt terecht in een organisatie met een mensgerichte cultuur, waar veel aandacht gaat naar het welzijn en de ontwikkelingskansen van
de medewerkers.
Je maakt deel uit van een dynamisch bedrijf dat op haar beurt deel uitmaakt van de toonaangevende internationale SANOMA-groep.
Je geeft mee vorm aan het onderwijs van morgen.
Een betekenisvolle job met impact op de maatschappij en het onderwijs van morgen.
Een motiverend salarispakket met tal van extralegale voordelen.
Je hebt de mogelijkheid om flexibel te werken in tijd en plaats. Onze vergaderzalen en werkplekken thuis & op kantoor zijn volledig uitgerust
voor hybride meetings! Kijk alvast eens binnen in onze kantoren!
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