Uitgeverij Essener zoekt een contentmanager (24 uur)
Uitgeverij Essener is een gespecialiseerde educatieve uitgeverij voor de vakken maatschappijleer en
burgerschap. Met onze blended lesmethoden maatschappijleer en maatschappijkunde zijn we marktleider in
het VO. In het MBO zijn we sinds 2020 actief met de methode Thema’s Burgerschap, die zowel volledig
digitaal als op papier gebruikt kan worden.
Essener staat voor kwaliteit en een goede service. We maken de meest actuele methode in de markt en staan
dichtbij de docent en het onderwijs.
Bij Essener werken we met een klein team van 17 medewerkers nauw samen met onze (vaak vaste)
freelancers. Sinds november 2019 maakt Essener onderdeel uit van Malmberg.
Uitgeverij Essener is per direct op zoek naar een:
Contentmanager (voor 24 uur per week)
Als contentmanager ben je verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van kwalitatief goede kopij (folio en
digitaal). Je zorgt ervoor dat de kopij is voorzien van de juiste structuur, past binnen omvangseisen en budget
en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zoals omschreven in het concept.
Je bent lid van een multidisciplinair redactieteam en je stemt jouw werk af met jouw teamgenoten. Met jouw
team bedenk, ontwerp en ontwikkel je, uitgaande van opgestelde waarde proposities, concepten voor zowel
nieuwe producten en diensten, als voor de doorontwikkeling en verbetering van bestaande producten, hierbij
sturend op het realiseren van maximale klantwaarde.
Binnen jouw team lever je een belangrijke bijdrage aan kwaliteit, een haalbare planning en een kloppend
budget. Daarnaast instrueer je (externe) auteurs en redacteuren op planning, budget en kwaliteit. Je
beoordeelt ism de eindredacteur kopij en proeven en maakt deze gereed voor realisatie. Bovendien denk je
tijdens conceptontwikkelingen mee over de mogelijkheden en struikelblokken met betrekking tot content
creatie of content onderhoud. Verder help je mee aan de validatie van concepten in de markt en gebruik je
samen met je team deze informatie voor de doorontwikkeling van producten.
Profiel
 Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 In staat om een grof concept te verfijnen en te vertalen in werkbare instructies;
 Kunnen beoordelen van voor de doelgroep geschikte kopij;
 Minimaal 3 jaar ervaring met het begeleiden van redacteuren, auteurs en kopij;
 Ervaring binnen een educatieve uitgeverij is een pré;
 Ervaring met een agile framework, bij voorkeur SCRUM, is een pré;
 Focus op kwaliteit (proces en product) en maximaliseren van klantwaarde;
 Verder beschik je over de competenties: kwaliteitsgericht, proactief, teamspeler, soepel in de
communicatie en in staat om mensen te motiveren;
 Kennis van en ervaring met de VO- en MBO-markt is een pré.
De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet, interne kandidaten genieten voorrang in de
procedure.

Heb je belangstelling?
We ontvangen graag je brief of e-mail met motivatie en cv voor 15 januari 2022. Bij voldoende belangstelling
starten we echter al eerder met gesprekken. Het meesturen van zelfgeschreven materiaal wordt op prijs
gesteld. Onderdeel van de sollicitatieprocedure is het maken van een proefopdracht. Deze volgt na de eerste
selectie van kandidaten. Eventuele gesprekken vinden plaats op ons kantoor in Wormerveer of via Microsoft
Teams.
Stuur je sollicitatie naar:
Uitgeverij Essener
t.a.v. Karen Westerduin
E-mail: info@essener.nl
Voor meer informatie:
Karen Westerduin
info@essener.nl / 075-6217291

