VACATURE
LINE UP boek en media bv ondersteunt (educatieve) uitgevers en andere bedrijven en
instellingen al ruim 35 jaar bij crossmediaal uitgeven.

Atoomweg 9A
9743 AJ Groningen

LINE UP verzorgt werkzaamheden als contentverwerking, redactie, vormgeving en
opmaak, doet projectbeheer voor (digitale) publicaties en daarnaast ontwikkelen we
websites voor onze klanten.

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

Bij LINE UP boek en media bv zijn zo’n 30 mensen werkzaam. Het bedrijf kent een informele werksfeer met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Ter uitbreiding van
ons team zijn we op zoek naar een:

Redacteur m/v
In deze functie werk je mee in ons team van projectleiders en redacteuren. Als redacteur
ben je niet alleen verantwoordelijk voor het afleveren van taalkundig correcte teksten,
maar draag je ook zorg voor het structureren en coderen van teksten in Word of in een
XML-editor. Daarnaast voer je overleg met inhoudsdeskundigen (de auteur of een extern
redactieteam) over onduidelijkheden op inhoudelijk niveau.
De redacteur bij LINE UP redigeert ook de teksten die door freelance vertalers worden
vertaald. Overleg met en aansturing van die vertalers is dan ook een onderdeel van de
functie.

Functie-eisen:
Je
•
•
•

hebt:
Afgeronde (ver)taalstudie op universitair of hbo-niveau.
Zeer goede beheersing van het Nederlands.
Ervaring met bureauredactie van educatieve of wetenschappelijke publicaties is een
pré.

Je bent:
• Nauwkeurig, hebt oog voor detail en bent stressbestendig.

Overige informatie:
• We zijn gevestigd in Groningen, maar we werken we vrijwel allemaal (deels) vanuit
huis, waardoor je niet per se in Groningen woonachtig hoeft te zijn.
• 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.
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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

