Uitgeverij Vanden Broele zoekt voor haar Waalse vestiging een
Uitgever – Business Development Manager
Daarom is jouw bijdrage zo belangrijk voor ons
Je bent, samen met je team en auteurs, de drijvende kracht achter een innovatieve multichannel kennis overdracht naar
onze klanten. Je realiseert zo de verdere groei van bestaande merken en de ontwikkeling van nieuwe producten in de
sector overheidsfinanciën .

Hier breng je je dagen mee door
 Je zet de noden van de sector om naar aantrekkelijke
content en vertaalt deze in een multichannel mediaaanpak;
 Je geeft verder vorm aan het kennisplatform
Financesconnect;
 Je bouwt het succesverhaal van Religiosoft verder uit in de
Waalse regio;
 Je hebt oog voor trends en kunt nieuwe ideeën vertalen
naar een rendabel product;
 Je stelt het budget op en bent verantwoordelijk voor het
behalen van de targets;
 Je brengt focus in je team, coacht je medewerkers en hebt
oogt voor hun talenten;
 Je bent de verbindende factor tussen alle stakeholders:
jouw team, management, auteurs, klanten, sales en
marketing.
Je blinkt uit in
 Netwerking, enthousiasme en overtuigingskracht;
 Ondernemerschap, commercieel en financieel inzicht;
 Leiderschap & management;
 Creativiteit, nieuwsgierigheid en zin voor innovatie.
Je brengt deze ervaring, expertise of kennis aan
 Je hebt kennis van de sector overheidsfinanciën in lokale
besturen;
 Je hebt kennis van productontwikkeling en -vermarkting;
 Je hebt affiniteit met de uitgeef- of de softwaresector.

Je kiest voor Uitgeverij Vanden Broele omdat
 De organisatie deel uitmaakt van een stabiele groep
waarbij communicatie en creativiteit centraal staan;
 Een vlakke organisatiestructuur voor jou motiverend
werkt;
 Een informele bedrijfscultuur, gebaseerd op vertrouwen, je
op het lijf geschreven is.
Je krijgt
 De ruimte om je job in alle autonomie vorm te geven;
 Alle mogelijkheden om je loopbaan en kennis verder te
ontwikkelen;
 De kans om mee te werken aan producten die een
toegevoegde waarde realiseren;
 Gedreven en getalenteerde collega’s die er samen met jou
voor willen gaan;
 Een op jouw ervaring en competenties afgestemd
loonpakket.

Reageer nu…
Mail je CV naar Chloë en overtuig haar
op een originele manier dat jij de persoon
bent die we zoeken.
E hr@vandenbroele.be
T 050 45 61 88

Je wilt nog meer weten?
Contacteer Bart en stel die vragen die alleen een
collega kan beantwoorden.
E bart.keirse@vandenbroele.be
M 0494 39 68 62
Of maak kennis met je COO Bram.
E bram.van.impe@vandenbroele.be
M 0477 63 38 69

