International Academic Publishers
Brepols Publishers, is een internationaal academisch uitgever van gedrukte en elektronische werken voor de humane
wetenschappen. Het fonds omvat publicaties van historisch bronnenmateriaal en van academische werken binnen o.m.
geschiedenis, patristiek, filologie, archeologie en kunstgeschiedenis. De publicaties verschijnen onder de imprints Brepols,
Corpus Christianorum (tekstedities), Harvey Miller (kunstgeschiedenis) en BREPOLiS (online publishing).
Brepols Publishers bereikt een wereldwijd cliënteel van gespecialiseerde bibliotheken, academische instituten en particulieren.
De uitgeverij realiseert een omzet van meer dan 8 miljoen EUR. Brepols Publishers is gevestigd in het historische Begijnhof van
Turnhout en beschikt over kantoren in Thessaloniki (GR), Nottingham (UK) en Los Angeles (USA).

Ter versterking van haar team te Turnhout
en om haar uitdagend business plan mee te realiseren zoekt Brepols Publishers een

Junior Publishing Manager
(met interesse in geschiedenis)
Functie:
Je groeit naar de functie van wetenschappelijk uitgever.
Je zoekt nieuwe interessante projecten in het domein van de Middeleeuwse studies
met voornamelijk aandacht voor de Franstalige landen.
- Je bent de contactpersoon met de auteurs.
- Je sluit contracten, stelt projectbudgetten op en beheert ze.
Je draagt zorg voor de projectcoördinatie en -begeleiding en voor de administratieve opvolging.
-

-

Profiel:
- Je hebt een brede cultuur-historische belangstelling, waarbij je een passie hebt voor
geschiedenis in het algemeen (en middeleeuwse geschiedenis in het bijzonder), maar ook voor
literatuurgeschiedenis, godsdienstgeschiedenis enz...
-

Een perfecte kennis van Frans en Engels is een vereiste. Kennis van andere talen (vooral
Duits), is een troef.
Je behaalde een relevant universitair diploma.

-

Je bent vertrouwd met moderne communicatiemiddelen en multimedia.

-

Je bent creatief, contactvaardig, dynamisch, volhardend, overtuigend.
-

Je bent een team-player, maar werkt zelfstandig.
-

Je hebt een gezond commercieel inzicht.

Brepols biedt je een uitdagende functie aan in een creatieve, culturele, wetenschappelijke
en technologische omgeving!

Indien je voor deze functie in aanmerking wenst te komen, bezorg dan
je CV (met pasfoto) aan Guy Goelen, senior consultant bij Goelen en Gaukema HR Partners, via
solliciteren@goelen.be. Je kan rekenen op discretie en een snelle reactie.

www.brepols.net

