Medewerker digitale leermiddelen
(0,6-0,8 fte)
Wie zijn we?
Essener is een gespecialiseerde educatieve uitgeverij en is met haar lesmethoden
maatschappijleer en maatschappijkunde marktleider in Vmbo, Havo en Vwo. Daarnaast start de
uitgeverij vanaf komend schooljaar met de uitgave van een lesmethode Burgerschap voor MBO.
Naast de papieren lesmethode bieden we een volledige digitale lesmethode op alle niveaus en
veel extra’s voor docenten en leerlingen, zoals een uitgebreid portaal voor docenten en een
oefentoets-app.
De medewerkers zijn nauw betrokken bij de vele fases van de productie- en
ontwikkelingsprocessen.
Vanwege de stevige groei van het gebruik van onze digitale middelen zijn we per direct op zoek
naar een medewerker die een belangrijke schakel vormt bij de doorontwikkeling en het
onderhouden van onze digitale producten.
Taakgebieden
 Digitaliseren van producten: omzetten van (folio) lesmaterialen naar ons digitale platform,
redigeren en ontwikkelen van aanvullende digitale materialen op verschillende leerniveaus
(Mbo, Vmbo, Havo en Vwo);
 In samenspraak met collega’s meedenken over verbeteringen van de digitale producten en
creatieve ICT-oplossingen bedenken om deze snel en efficiënt door te voeren.
 Een eerste aanspreekpunt zijn voor onze klanten (scholen en docenten), programmeurs en
andere partijen in het digitale onderwijsveld.
 Medewerkers aansturen bij werkzaamheden in CMS-systemen.
Functie-eisen
 Je bezit uitstekende ICT-vaardigheden.
 Je hebt werkervaring in de educatieve sector, bijvoorbeeld als docent of auteur.
 Je functioneert minimaal op HBO werk- en denkniveau.
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift.
 Je werkt accuraat, je bent flexibel en stressbestendig.
 Je hebt kennis van het vak maatschappijleer en/of Burgerschap.
Wij bieden:
 een uitdagende en afwisselende functie.
 goede salariëring op basis van een 36-urige werkweek.
 werken in een klein, toegewijd en enthousiast team.
Heb je belangstelling?
Stuur je brief of e-mail met je motivatie en cv aan:
Uitgeverij Essener
t.a.v. Mirjam Tuinder
Zaanweg 67 B
1521 DM Wormerveer
E-mail: info@essener.nl
Tel.: 075-6217291

