International Academic Publishers
Brepols Publishers is als internationale academische uitgever dé 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. De publicaties verschijnen onder de imprints Brepols, Corpus Christianorum (tekstedities), Harvey
Miller (kunstgeschiedenis), BREPOLiS (online publishing) en Story (juridisch). In het Corpus Christianorum Bibliotheek & Kenniscentrum
(CCBK) worden alle activiteiten op gebied van het Latijn gecentraliseerd: zowel de voorbereiding van tekstedities en tekstuele databanken
als de ontwikkeling van taaltechnologie en de creatie van research databanken. Met een team van 45 medewerkers realiseren we jaarlijks
een omzet van 8 miljoen euro. Brepols Pubishers is gevestigd in het historische Begijnhof van Turnhout en heeft kantoren in Gent,
Nottingham, Los Angeles en Thessaloniki.

Voor de vestiging in Turnhout zijn we op zoek naar een

Publishing Manager
Corpus Christianorum

Wetenschappelijk uitgever (m/v) voor Latijnse tekstedities,
studies en aanverwante publicaties (print & online)
Editoriale domeinen
• Algemene, literaire, culturele en religieuze geschiedenis van de Late Oudheid en de Middeleeuwen.
• Traditionele en digitale edities.
Verantwoordelijkheden
• Je volgt de ontwikkelingen en trends binnen je vakgebied met veel interesse op.
• Via actieve netwerking en prospectie ga je doelgericht op zoek naar projecten voor de genoemde imprint en domeinen.
• Je bent het aanspreekpunt voor auteurs en onderzoekers.
• Je neemt de volledige coördinatie van zowel boek- als online projecten voor je rekening, van idee en concept tot
publicatie.
• Je stelt budgetten op, sluit contracten en begeleidt de vlotte voortgang van de projecten in al hun aspecten.
• Intern lever je accurate informatie aan je collega’s van sales & marketing, juridische dienst, administratie en productie.
Profiel
• Je hebt ervaring met of minstens een sterke belangstelling voor zowel traditionele als digitale editietechnieken.
• Je bent wetenschappelijk actief of je hebt voeling met het academische milieu.
• Digital Humanities zijn je niet vreemd.
• Je hebt een uitstekende kennis van Frans en de Franse academische wereld.
• Daarnaast lees je probleemloos (Middeleeuws) Latijn en communiceer je vlot in het Nederlands en Engels. Kennis van
verdere talen (oud of nieuw) is een troef.
• Je bent een teamspeler, maar je werkt zelfstandig.
• Je stelt prioriteiten, maar je houdt ervan verschillende projecten tegelijk in de lucht te houden.
• Je hebt oog voor detail, maar je vergeet daarbij het grotere plaatje en de langere termijn niet.
• Je wordt graag intellectueel uitgedaagd, maar je bent ook “hands-on” ingesteld.
• Je bent contactvaardig, creatief, dynamisch, volhardend en systematisch.
• Tenslotte heb je ook een gezond commercieel inzicht.
Aanbod
Brepols Publishers biedt je een vast full time contract voor een uitdagende functie in een internationale, creatieve,
wetenschappelijke en technologische omgeving waar jouw inzet, ideeën en inbreng het verschil zullen maken.
Interesse?
Stuur dan jouw CV en gemotiveerde sollicitatiebrief via e-mail naar Guy Goelen, HR consultant bij Goelen & Gaukema HR
Partners, Antwerpsesteenweg 49, 2350 Vosselaar (bij Turnhout): solliciteren@goelen.be. Je kan rekenen op onze discretie
en op een snelle reactie. Solliciteren voor 30 november 2021.

www.brepols.net

