
U I T G E V E R I J

Functiebeschrijving

- Je maakt het mogelijk dat De Eenhoorn prachtige kinder- en jeugdboeken uitgeeft door de 
administratieve en logistieke ondersteuning van de uitgeef-afdeling en de marketing-afdeling.

- Je ondersteunt de uitgever en vormt een tandem met de marketingmedewerker.

Taken en verantwoordelijkheden

- Je schrijft promotionele teksten voor nieuwe (kinder)boeken, folders, website en andere 
communicatiekanalen.

- Je zit samen in het kernteam om conceptuele en commerciële plannen uit te denken en 
uitgavengericht in de markt te zetten.

- Je controleert colofon en tekstuele correcties van drukproeven.

- Je bent verantwoordelijk voor het invoeren van metadata en calculaties.

- Je volgt contracten en uitbetalingen van royalty’s nauwgezet op.

- Je onderhandelt en doet de opvolging van diverse rechten.

- Je coördineert en draagt zorg voor de praktische ondersteuning van boekvoorstellingen, 
beurzen, events en signeersessies.

- Je draagt zorg voor de conceptualisering en content van mailings en promotiemateriaal.

De Eenhoorn is op zoek naar een

ASSISTENT-UITGEVER
KINDER- EN JEUGDBOEKEN

Uitgeverij De Eenhoorn is een onafhankelijke uitgeverij van kwalitatieve kinder- en 
jeugdboeken. We werken met meer dan 150 vooraanstaande auteurs en illustratoren. 
Zowel nationaal als internationaal vallen onze boeken regelmatig in de prijzen.

We wensen ons team van 7 personen te versterken.



UITGEVERIJ DE EENHOORN BV
Begoniastraat 2 a  |  B-9810 Eke  |  T +32 (0)9 310 50 14  |  info@eenhoorn.be  |  www.eenhoorn.be

Functievereisten

- Administratief zeer sterk staan o.a. vlot met Excel kunnen werken is een vereiste

- Stressbestendig, zelfstandige en ondernemende werkhouding

- Sterke interesse in het boekenvak is een must

- Sociale vaardigheden: vlot omgaan met auteurs, externen, collega’s

- Zeer goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands en het Engels 
worden verwacht

- Masterdiploma of ervaring in de uitgeefsector is een voordeel

Wat wij je bieden:

- Een voltijdse functie als bediende met een vast uurrooster.

- Je komt in een dynamisch team terecht met mogelijkheden om jezelf te ontplooien.

- Op termijn doorgroeimogelijkheden op basis van je eigen interesse en expertise.

- Je krijgt een contract voor onbepaalde duur

- Een afwisselende job binnen een gerenommeerde kinderboekenuitgeverij met een 
werkplek in Eke nabij Gent.

- Een team van toffe collega’s en een marktconforme verloning.

Solliciteren:

Mail je enthousiaste motivatiebrief en cv naar koen.david@eenhoorn.be en dit vóór 9 mei 
2022. Als je cv en motivatiebrief ons aanspreken, zal je in de daaropvolgende week worden 
uitgenodigd voor een gesprek. De kandidaat kan starten vanaf 1 juni 2022 of in overleg later.


