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International Academic Publishers
Brepols Publishers (www.brepols.net) is als internationale academische uitgever, de partner bij uitstek voor onderzoekers aan de belangrijkste universitaire centra in
de wereld op gebied van humane wetenschappen (filologie, geschiedenis, archeologie, musicologie, kerk- en kunstgeschiedenis) voor (e-)boeken, tijdschriften en
online databanken. De uitgeverij bereikt een wereldwijd cliënteel van gespecialiseerde bibliotheken, academische instituten en particulieren. Met een team van 45
medewerkers realiseren we jaarlijks een omzet van 8 miljoen euro. De publicaties verschijnen onder de imprints Brepols, Corpus Christianorum (tekstedities), Harvey
Miller (kunstgeschiedenis), BREPOLiS (online publishing) en Story (juridisch). In het Corpus Christianorum Bibliotheek en Kenniscentrum zijn alle activiteiten op gebied
van het Latijn gecentraliseerd: zowel de voorbereiding van tekstedities en van tekstuele databanken als het onderzoek en de creatie van research databanken en de
ontwikkeling van taaltechnologie. Brepols Pubishers is gevestigd in het historische Begijnhof van Turnhout en heeft vestigingen in Gent, Nottingham, Chicago en
Thessaloniki. Momenteel zijn we op zoek voor de vestiging in Turnhout naar een

editor & publishing manager
Latijnse publicaties en online applicaties voor Corpus Christianorum en Brepolis
functie:
•

Via actieve netwerking ga je doelgericht op zoek naar interessante projecten voor de hierboven genoemde imprints. Je
volgt de ontwikkelingen en trends binnen deze vakgebieden met veel interesse op. Je bent het aanspreekpunt voor de
auteurs en onderzoekers. Je weet het vertrouwen te winnen van gerenommeerde academici door jouw empathie en
betrokkenheid. Daarnaast neem je ook de coördinatie van alle aspecten van zowel de boek- als online projecten voor
je rekening. Van idee en concept tot de publicatie. Je stelt budgetten op, sluit contracten en je begeleidt de vlotte
voortgang van de projecten en de administratie.

profiel:
•
•
•
•

Een zeer goede kennis van (Middeleeuws) Latijn is noodzakelijk evenals de kennis van het Nederlands, Engels en
Frans. Noties van Grieks, Oosterse talen en Italiaans zijn een troef.
Omwille van het steeds toenemende belang van de online publicaties en applicaties is opleiding in en ervaring met
digital humanities, machine learning, artificial intelligence, e.d. erg relevant. Ook een basiskennis van programmeren
en scripten, ervaring met databanken of met geautomatiseerd taalonderzoek zou nuttig zijn.
Daarnaast bezit je sterke contactuele vaardigheden, ben je belezen, zeer leergierig en geboeid door cultuur en
geschiedenis. Indien je reeds vertrouwd bent met de academische en editoriale wereld dan is dat zeker een troef.
Tot slot is het noodzakelijk dat je een teamspeler bent die toch ook zelfstandig en georganiseerd kan werken,
prioriteiten stelt en kan multitasken, zodat je tegelijkertijd diverse projecten kan managen.

Aanbod:
Brepols Publishers biedt je een vast full time contract voor een uitdagende functie in een internationale, creatieve, culturele,
wetenschappelijke en technologische omgeving waar jouw inzet, ideeën en zelfstandigheid zeker zullen gewaardeerd worden.

Interesse?
Stuur dan jouw CV en gemotiveerde sollicitatiebrief via e-mail naar Guy Goelen, HR consultant bij Personeelsadviesbureau Goelen,
via solliciteren@goelen.be, Antwerpsesteenweg 49, te Vosselaar (bij Turnhout). Je kan rekenen op onze discretie en op een snelle
reactie.

