
 
 

 

 

Story Publishers, gevestigd in Gent, is een gespecialiseerde uitgeverij voor de juridische 

professional. Story verzorgt kwalitatieve publicaties, opleidingen en webinars en maakt deel uit van 

de internationale academische uitgeverij Brepols Publishers NV. Meer info vind je op: 

www.storypublishers.be en www.brepols.net 

 

Als juridische uitgeverij en opleidingsverstrekker zijn we een kennisonderneming, waar de juridische 

professional sleutelinformatie vindt voor zijn beroepswerkzaamheden. Onze online communicatie en 

webinars spelen daarin vandaag de dag meer en meer een cruciale rol. Daarom willen we ons team 

in Gent versterken met een (m/v):  

 

Marketeer met video skills 
Met juridische interesse 

 

Jouw uitdaging? 

Je bent de drijfveer achter onze marketingactiviteiten. Je maakt een marketing- en 
communicatieplan op, dat je vervolgens vertaalt naar concrete campagnes en acties, zowel on- als 
offline. Jouw inlevingsvermogen in de opleidings- en kennisnoden binnen de juridische wereld 
inspireren jou om met frisse ideeën, onderwerpen en sprekers naar voor te komen. Je geeft onze 
producten de nodige commerciële uitstraling en visibiliteit. Verder zet je jouw creatieve redactionele 
vaardigheden in om onze boodschap over te brengen via social media, website, direct mail, enz. 
 

Daarnaast sta je in voor de praktische organisatie van seminaries en webinars, zowel in eigen studio 
als op locatie. Je verzorgt productionele ondersteuning tijdens de live streaming en werkt allerhande 
video’s en beeldmateriaal uit.  
 
 
 

Profiel: 

• Je genoot een hogere opleiding in marketing, communicatie of rechtspraktijk. 

• Je hebt sterke affiniteit met digitale media en videoproductie (video-editing, fotobewerking, 

streamingtools,…). 

• Je beschikt over een vlotte pen in het Nederlands en kan kennis van Frans of Engels als extra 

troef inzetten. 

• Met jouw organisatietalent weet je meerdere projecten tegelijk te managen. 

• Je bent hands-on en flexibel ingesteld om sporadisch ook avondsessies te begeleiden. 

• Je bent een teamspeler die in overleg gaat met collega’s.  

 
 
 

We bieden jou: 

• De kans om je talenten te ontplooien, ruimte om nieuwe initiatieven uit te werken en 

ondersteuning om je wegwijs te maken in onze sector. 

• Kwalitatief werkmateriaal en, indien nodig, een opleiding videobewerking en -streaming. 

• Een collegiale sfeer binnen een klein, maar ambitieus team met een duidelijke visie. 

• Waardering voor je harde werk en inzet en een aantrekkelijk verloningspakket met de 

mogelijkheid tot thuiswerk. 

• Een gevarieerde job en een vast contract bij een uitgeverij en opleidingsverstrekker die kan 

rekenen op de steun van de solide Brepols-organisatie.  

 
 
 

Is deze gevarieerde en uitdagende job iets voor jou? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Gert-Jan Claessen van Goelen & 
Gaukema HR Partners.  Voor meer informatie kan je ons contacteren op 014/61 57 87. 


