Vacature: hoofdredacteur Zenobiareeks
De redactie van de Zenobiareeks is per direct op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.
Onze vorige hoofdredacteur, Willemijn Waal, heeft bij haar benoeming tot directeur van het
Nederlandse Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) haar functie binnen de
Zenobiareeksredactie neergelegd.
Binnen de Zenobiareeks verschijnen in de eerste plaats Nederlandstalige artikelenbundels naar
aanleiding van de Zenobiacongressen; incidenteel verschijnen er ook vertalingen en
monografieën (zie https://www.stichtingzenobia.nl/boekverkoop/ voor het huidige aanbod).
De redactie heeft als hoofdtaak de kwaliteit van de Zenobiareeks te waarborgen. Zij beoordeelt
aanvragen en ondersteunt en overziet vervolgens de uitgave van de delen die binnen de reeks
worden uitgegeven. Voor de redactie van de boeken zelf is telkens ook een gelegenheidsredactie
actief.
De redactie is sterk verbonden met het bestuur van Stichting Zenobia, maar opereert zelfstandig.
De huidige leden van de redactie zijn Raphael Hunsucker, Maurits de Leeuw (secretaris) en dr.
Johan Weststeijn.
Wat doet Stichting Zenobia?
In het gebied rondom de Middellandse Zee is het nooit rustig geweest. Al duizenden jaren
ontmoeten volkeren en culturen van oost en west elkaar daar. Die ontmoeting en beïnvloeding is
terug te zien in kunst, literatuur, religie en cultuur. Stichting Zenobia bevordert de bestudering
van waar verschillende culturen samenkomen - om meer te weten te komen over vroeger, maar
ook om te laten zien dat verschillende culturen uit oost en west elkaar nog elke dag tegenkomen.
Om deze culturele interacties te belichten organiseert Stichting Zenobia niet alleen congressen,
symposia en lezingen, maar publiceert zij ook boeken en catalogi, waarvoor de
Zenobiareeksredactie verantwoordelijk is.
Wat zijn de taken van de hoofdredacteur?
- aansturen van de redactie en voorzitten van redactievergaderingen;
- bewaken maar ook up-to-date houden van de doelstelling van de Zenobiareeks naar
aanleiding van wetenschappelijke ontwikkelingen;
- leggen en onderhouden van contact met redacteurs, auteurs en uitgevers;
- zorgen voor een optimale bezetting van de reeksredactie.
Van een nieuwe hoofdredacteur verwachten wij dat zij/hij:
- goed kan samenwerken;
- affiniteit heeft met de missie van Stichting Zenobia;
- ervaring heeft met redactiewerk;
- voor een termijn van vijf jaar aanblijft.
Wat bieden wij?
- naamsbekendheid als hoofdredacteur van de reeksredactie van Zenobia;
- het (verder) opdoen van ervaring met redactiewerk in een leidinggevende functie;
- uitbreiding van het netwerk binnen de Nederlandse academie, culturele sector en
uitgeverswereld;
- gratis toegang tot de activiteiten van Stichting Zenobia;
- NB: het hoofdredacteurschap van de reeksredactie is een onbezoldigde functie.

Meer informatie over onze stichting of activiteiten? Zie www.stichtingzenobia.nl.
Interesse of vragen? Stuur je reactie (curriculum vitae en motivatie) uiterlijk op 28 februari
naar: info@stichtingzenobia.nl.

