Uitgeverij Lannoo, de grootste onafhankelijke uitgeverij in België, is door vele nieuwe
initiatieven en innovaties een van de meest succesvolle en toonaangevende uitgeverijen
van de Lage Landen. Wij publiceren het werk van topauteurs uit binnen- en buitenland,
fictie en non-fictie, dat we met een getalenteerde ploeg een ruime verspreiding geven.
Denk hierbij onder meer aan auteurs als Dries van Noten, Pascale Naessens, Dirk De
Wachter, en ook topreeksen als Vos en Haas, De waanzinnige boomhut, Geluk.
Knooppunter, Bucketlist, Trotter en Michelin reisgidsen behoren ook tot ons portfolio.
Wij willen onze uitgeverij versterken met een ambitieuze, ervaren en gedreven

marketing manager
voor de afdeling food en sport (m/v)
Je hebt een passie voor spraakmakende boeken en weet wat er leeft in de wereld van
gastronomie, eten, drinken, sport, crafts, ontspanning, gezond leven en bewegen.
Je staat in voor de (digitale) communicatie en voor de contacten met de nationale pers. Je
doet aan content marketing, je zet events en promotionele en commerciële partnerships
op voor jouw boeken. Kortom, je bouwt aan merken en creëert de juiste communicatieen marketingmix om de doelgroep voor jouw portfolio te bereiken en maakt hen
enthousiast om onze boeken te kopen.
Je hebt ondertussen bewezen over de talenten te beschikken om deze veeleisende job
aan te kunnen, bent hands on en vindt het fantastisch om samen met ons team, onze
auteurs en onze klanten resultaten te bereiken. Je hebt minstens een aantal jaar ervaring
als marketeer of in business development achter de rug. Ervaring in de culturele of media
sector of in een communicatie- of reclamebureau is een plus.
Je rapporteert hierbij aan de commercieel directeur en werkt nauw samen met de
directeur-uitgever.
Wij belonen je masterdiploma en je ervaring met een mooie uitdaging in een
stimulerende omgeving en zorgen voor een competitief verloningspakket inclusief
bedrijfswagen en filevrij traject.

Meer info over de boeken kan je vinden op:
https://www.lannoo.be//nl/categorie/eten-drinken
Indien u gemotiveerd bent om uw schouders te zetten onder de verdere ontwikkeling van
onze uitgeverij, stuur dan uw motivatiebrief met cv naar Uitgeverij Lannoo nv,
naar de link: https://www.lannoo-jobs.be/vacatures/vacature-marketing-manager-voor-deafdeling-food-en-sport-4574572-11.htmlhttps://www.lannoo-jobs.be/vacatures/vacaturemarketing-manager-voor-de-afdeling-food-en-sport-4574572-11.html

