VACATURE
LINE UP boek en media bv ondersteunt uitgevers en andere bedrijven en instellingen al
ruim 30 jaar bij crossmediaal uitgeven.

Atoomweg 9A
9743 AJ Groningen

LINE UP verzorgt werkzaamheden als editing, redactie, vormgeving en opmaak en doet
projectbeheer voor (digitale) publicaties. Elke opdrachtgever krijgt een maatoplossing
waarbij we automatiseren waar dat mogelijk en zinvol is en redacteuren inzetten voor het
beste resultaat.

T (050) 317 64 20
F (050) 318 20 26
E info@lineup.nl

Bij LINE UP boek en media bv zijn zo’n 20 mensen werkzaam, aangevuld met een team
flexibele medewerkers. Het bedrijf kent een informele werksfeer met een grote mate van
eigen verantwoordelijkheid.

Teamleider m/v
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het aansturen en ondersteunen van projectleiders en medewerkers binnen LINE UP boek en media, in het bijzonder gericht op contentbeheer.
Daarnaast onderhoud je contact met de klant en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de dienstverlening, de klanttevredenheid en de klantrelatie.

Functie-eisen:
Je
•
•
•
•
•

hebt:
minimaal hbo-werk- en -denkniveau;
leidinggevende ervaring in een team van vergelijkbare omvang;
ervaring als projectleider;
kennis van educatieve uitgaven;
kwaliteiten als teamspeler.

Je
•
•
•
•
•
•

kunt:
medewerkers aansturen door te coachen, te sturen, te inspireren en in te grijpen;
klantwensen inschatten en omzetten in concrete projecten;
projecten leiden zodat ze binnen de begroting en op tijd worden gerealiseerd;
goed planningen maken en waken over deadlines;
creativiteit tonen met betrekking tot het uitdenken van strategieën;
goed overweg met geautomatiseerde systemen.

Overige informatie:
• Locatie Groningen, maar in coronatijd werken we vrijwel allemaal vanuit huis.
• Aantal uren per week: 32-40.
• Startdatum dienstverband: z.s.m.
• Je kunt reageren door een motivatiebrief en cv te mailen naar vacature@lineup.nl.

LINE UP boek en media bv
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9743 AJ Groningen
Rabobank NL49 RABO 0385101880

BTW-nummer 806126899.b01

KvK Groningen 020 41737

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van LINE UP boek en media bv geschieden volgens
de leveringsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

www.lineup.nl

