
 

 
Uitgeverij Essener zoekt een auteur-redacteur Maatschappijleer (28-32 uur per week)  
 
Wil jij bij de marktleider in maatschappijleermethodes werken? We zijn op zoek naar een auteur – 
redacteur Maatschappijleer voor 28 – 32 uur per week.  
 
Over ons  
Uitgeverij Essener is een gespecialiseerde educatieve uitgeverij voor de vakken maatschappijleer, 
maatschappijkunde en burgerschap. Met onze blended lesmethoden maatschappijleer en 
maatschappijkunde zijn we marktleider in het VO. Sinds 2020 zijn we ook actief in het mbo met de 
methode Thema’s Burgerschap, die zowel volledig digitaal als op papier gebruikt kan worden. Sinds 
november 2019 maakt Essener onderdeel uit van Malmberg.  
 
Bij Essener staan we voor hoge kwaliteit en een goede service. Het maken van de meest actuele 
methode in de markt en het ondersteunen van docenten vinden we heel belangrijk. We hebben 
daarom veel contact met docenten en het onderwijs. We werken met een klein vast team van 18 
medewerkers nauw samen met onze (vaak vaste) freelancers.  
 
Om het team te versterken zijn we per direct op zoek naar een: 
 
auteur-redacteur Maatschappijleer (met de focus op havo- en vwo-niveau)  
 
Werken bij Essener is anders dan bij andere uitgeverijen: medewerkers zijn van begin tot eind nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van lesmaterialen. We vragen dan ook nogal wat van je in deze functie. 
Niet alleen beschik je over een (flinke) dosis schrijftalent, maar ook over een brede interesse in het 
nieuws, didactiek en affiniteit met het vak maatschappijleer. De focus ligt in deze functie op 
lesteksten voor havo en vwo. Onze teams werken veel samen waardoor het ook voor kan komen dat 
je af en toe ondersteuning geeft aan het vmbo-team.  
 
Taken  

 Schrijven van aantrekkelijke en heldere lesteksten voor het vak maatschappijleer op 
verschillende leerniveaus (focus op havo-vwo) 

 Selecteren en (her)schrijven van geschikt bronmateriaal voor de lesmethodes 

 Ontwikkelen en redigeren van vragen, opdrachten en toetsmateriaal voor folio en digitaal 
 Fact checking van bronnen en lesteksten 

 Aansturen van freelance auteurs, illustratoren en vormgevers 

 Schrijven van herzieningsplannen en meedenken over nieuwe concepten 
 Leveren van input voor begrotingen en planningen en het actief monitoren daarvan 

 
Functie-eisen  

 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het educatief schrijven, en/of het maken van 
lesmateriaal (lesteksten, opdrachten en/of werkvormen) 

 Je bent secuur en snel, schrijft foutloos Nederlands en kunt constructieve feedback 
geven en ontvangen 

 Je hebt een scherp oog voor vormgeving en beeld 



 

 Je bent communicatief, organisatorisch sterk en oplossingsgericht 

 Je volgt het nieuws en hebt affiniteit met maatschappelijke vraagstukken 

 Je hebt een goede kijk op de leefwereld van leerlingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar 

 Ervaring met lesgeven in de bovenbouw havo-vwo en kennis van didactiek zijn een pré  

 Je hebt een relevante hbo-of wo-opleiding afgerond (denk aan: sociologie, antropologie, 
politicologie, rechten, journalistiek, communicatiewetenschap, bestuurskunde, 
criminologie en/of lerarenopleiding maatschappijleer) 

 
Wij bieden:  

 Een afwisselende functie voor circa 28-32 uur in een enthousiast team  

 Goede salariëring volgens de CAO uitgeverijbedrijf 

 Een uitdagende werkomgeving 

 De mogelijkheid om deels thuis te werken  
 
Solliciteren?  
Leuk dat je interesse hebt in werken bij Essener! We ontvangen graag je brief of e-mail met motivatie 
en cv voor 31 oktober 2022. Bij voldoende belangstelling starten we al eerder met gesprekken. Het 
meesturen van zelfgeschreven (les)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 per e-mail t.a.v. Karen Westerduin naar info@essener.nl.  
 
Wil je meer weten over de functie? Neem contact op met Karen Westerduin, Manager Essener via 
info@essener.nl / 075-6217291 


