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Uitgever juridische publicaties
Voor de uitbreiding van de afdeling Professional Publishing zijn we op zoek naar een nieuwe uitgever. Binnen die Keure staat Professional
Publishing in voor relevante publicaties binnen de vakgebieden recht, management en ﬁscaliteit die professionals sterker maken in hun vak.

Wat houdt de functie in?
Je bent verantwoordelijk voor juridische publicaties en leidt uitgeefprojecten vanaf het aftoetsen van de realiseerbaarheid tot en met de
publicatie. Als het voornaamste aanspreekpunt voor de auteurs in jouw portefeuille, bouw je verder aan je netwerk van auteurs en contacten
binnen de juridische sector. Je coördineert de interne en externe opvolging van tijdschriften, boekenreeksen en digitale producten binnen het
juridische domein. Voor elk project beheer je ook een budgetplan.
Je volgt de juridische actualiteit, trends en ontwikkelingen op de voet. Daarbij zoek je continu nieuwe invalshoeken. In deze functie werk je nauw
samen met de afdelingen redactie, vormgeving, calculatie, marketing, business development, IT en met je collega-uitgevers.

Pro1el
Je hebt een masterdiploma in de rechten op zak.
Relevante ervaring in de uitgeefsector of als advocaat, bedrijfsjurist of docent is een pluspunt. Afhankelijk van je ervaring, start je als
adjunct-uitgever of als uitgever.
Je wordt enthousiast van projectmanagement, kwaliteitsfocus en teamwork.
Netwerken geeft je energie en je legt vlot nieuwe contacten.
Je hebt een passie voor taal en beheerst het Nederlands en Frans uitstekend.
Flexibiliteit, o.a. op het vlak van werkuren en verplaatsingen, is je tweede natuur.

Aanbod
Je komt terecht in een hands-onorganisatie met een vlakke structuur waar kwaliteit en persoonlijke aanpak vooropstaan.
Je maakt deel uit van een jong en dynamisch team in een groeiend bedrijf.
Die Keure biedt een boeiende, veelzijdige functie met ruimte voor creativiteit en ondernemerszin.
Je kan rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket met bedrijfswagen.

Je collega's?
Maak kennis met enkele van je collega's en hun ervaring.
Collega's aan het woord »

Geïnteresseerd?
Interesse in de job? Niet twijfelen! Solliciteer door je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV te sturen naar veronique@introduce.be. Wij kijken
alvast uit naar een eerste kennismaking.
SOLLICITEER NU »
Meer info? Neem contact op met Véronique op 0468 33 70 07 of via veronique@introduce.be.
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