Medewerker pers en marketing
EPO vzw zoekt jou! Een medewerker pers en marketing voor de
uitgeverij en distributie (tijdelijk contract van +/- 9 maanden)
EPO uitgeverij geeft jaarlijks een 30-tal boeken uit over politieke, economische, sociale,
sociaal-culturele, sociaal-psychologische en historische thema's. Origineel Nederlandstalige
non-fictie, maar ook vertalingen. EPO behoort niet tot een grote uitgeversgroep, maar kiest
voor een onafhankelijke koers. Dat is de beste garantie voor het behoud van ons profiel. In
onze boeken geen officiële waarheden en geen eenheidsdenken, maar feitelijke analyses,
achterkanten van het officiële gelijk, de ontrafeling van mythes. Onze boeken richten zich
daarbij niet tot een kleine groep specialisten, maar tot een breed publiek.
EPO distributie maakt deel uit van EPO vzw en vertegenwoordigt een groot aantal
kwalitatieve Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen. Wij verzorgen voor hen de marketing,
verkoop, en vaak ook de logistiek in Vlaanderen. Ons aanbod is dus erg ruim. Van
taalboeken, boeken over opvoeding en psychologie, tot ecologie en fictie.
Je functie en takenpakket
 Je bent verantwoordelijk voor de pers en marketing van een reeks uitgaven, zowel
van EPO uitgeverij als van EPO distributie
 Je volgt de actualiteit op de voet en vindt elke dag originele insteken voor in de
promotie van EPO-titels
 Je onderhoudt contact met journalisten, uitgevers en auteurs. Je hebt geen schrik om
hen te bellen.
 Je benadert specifieke doelgroepen en organisaties met het oog op een grotere
verkoop
 Je ontwikkelt per boek een promotieplan en voert deze promotionele acties uit, o.a.:
o Actief contact opnemen en onderhouden met journalisten (geschreven pers,
radio en televisie)
o Opmaken en versturen commerciële mailings naar specifieke doelgroepen
o Organiseren van boekvoorstellingen voor nieuwe EPO-titels
o Benaderen van middenveldorganisaties met het oog op lezingen (met
auteurs), afnames, kortingsacties, enz.
o Je bent medebeheerder van de sociale media van de uitgeverij en distributie
(facebook en twitter)
 Je volgt de verkoopresultaten van de boeken op
 Je neemt deel aan congressen en beurzen met boekenstanden

Profiel
We zijn op zoek naar een medewerker die aan de hieronder beschreven competenties en
voorwaarden voldoet:
 Je beschikt over een diploma hoger onderwijs of hebt ervaring die hieraan kan
worden gelijkgesteld
 Een stevig netwerk in het middenveld en de politiek is een groot voordeel
 Je kan je vinden in het uitgavebeleid van uitgeverij EPO
 Je bent een nieuwsjunk, leest elke dag kranten en tijdschriften en volgt sociale media
op de voet
 Je hebt een vlotte pen en bent een geboren netwerker. Je bent iemand met een
grote overtuigingskracht
 Je kent het Vlaamse en Nederlandse medialandschap
 Je hebt een stressbestendige persoonlijkheid
 Je kan zelf je werk organiseren
 Zelfstandigheid en zin voor initiatief zijn onontbeerlijk voor deze job
 Je werkt resultaatgericht
 Beschikken over een rijbewijs is pluspunt
Sollicitatieprocedure
 Stuur je CV en motivatiebrief naar irina.meeusen@epo.be ten laatste op 30 oktober
2019. Brieven die later binnenkomen worden helaas niet meer verwerkt.
• Indien je wordt geselecteerd, krijg je een uitnodiging voor een eerste gesprek. In een
tweede ronde volgt er een opdracht.
 We behouden ons het recht voor om tussentijdse selecties uit te voeren. Dus wacht
niet met het insturen van je sollicitatie en doe het vandaag nog.
• Voorziene start: zo snel mogelijk
• Voor meer informatie kan je terecht bij Irina Meeusen, liefst via e-mail.
Aanbod
• Je wordt tewerkgesteld in een jong en dynamisch team
• Een voltijdse functie (38 uur) van bepaalde duur (november/december 2019 augustus 2020)
• Plaats van tewerkstelling: Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Berchem
 EPO vzw draagt gelijke kansenbeleid hoog in het vaandel en moedigt iedereen sterk
aan te solliciteren ongeacht hun huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht,
geloofsovertuiging. Het zijn de competenties van de persoon die doorslaggevend zijn.

