
U I T G E V E R I J

Wat zijn je taken?

- Je bent verantwoordelijk voor de afdeling Marketing en vormt een tandem met de 
assistent-uitgever.

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

- Je onderhoudt de webshop van de uitgeverij en optimaliseert de e-commerce processen. 
Je weet wat de klanten online zoeken, hoe dat je hen blij kunt maken en hoe je hen laat 
terugkomen op je website.

- Je bent verantwoordelijk voor de strategie en content van de nieuwsbrieven en social media. 

- Je onderhoudt en breidt de relaties met de pers en andere influencers uit om de 
doelgroepen te bereiken, stelt de persberichten op en verstuurt recensie-exemplaren / 
aanbiedingsbrochures.

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

- Je draagt zorg voor de productie en verzending van mailings en promotiemateriaal en 
coördineert de interne en externe communicatie aangaande promoties, publiciteit en acties.

- Je onderzoekt de markt en zoekt voortdurend nieuwe afzetkanalen (zowel B2C als B2B). Je 
boort nieuwe klantensegmenten aan, benadert deze en werkt resultaatgerichte campagnes uit.

De Eenhoorn is op zoek naar een

MARKETEER
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.
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Wat is je profiel?

- Je hebt bij voorkeur minstens 1 jaar ervaring als (online) marketeer

- Minimum een Bachelor-opleiding in (één van) de vakgebieden Marketing / Communicatie /  
Sales genoten. Of je hebt relevante werk- of stage-ervaring op een afdeling Marketing / 
Communicatie / Sales. 

- Je hebt een oplossingsgerichte, klantvriendelijke houding. Je bent een teamspeler, kunt 
zelfstandig werken. Je haalt deadlines en werkt nauwgezet.

- Je hebt een commerciële instelling, bent een enthousiaste verkoper en je bent 
gemotiveerd om onze boeken bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen.

- Je bent stressbestendig en diplomatisch bij het oplossen van problemen.

- Je hebt interesse in het (kinder)boekenvak.

Wat wij je bieden:

- Een voltijdse functie als bediende met een vast uurrooster.

- 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 21 april 
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.


