DROMENJAGER GEZOCHT!
Is dit het moment in je leven dat je eruit bent?
Dat je op dromen wilt jagen? En het liefst samen?
Gefeliciteerd: we hebben de geweldige baan voor je!
Wij zijn Dromenjager. Het bewuste kindermediabedrijf (o.a. verantwoordelijk voor de branding
en exploitatie van één van Nederland’s meest populaire kindermerken: ‘Woezel & Pip’ en
nieuwe, te lanceren merken ‘Huggy Buddha’ en ‘De Sloddervos’). Het positieve verschil maken
door ‘geluk delen’: dat is ons DNA. We zijn 100% proactief en denken altijd ‘out of the box’ in
een dynamisch nieuw media- en retail-landschap. Als we het kunnen verzinnen, kunnen we het
doen. Dat is het mooie bij Dromenjager. En als we het doen… Doen we het goed beter B. Leuk
kennis te maken!

PROFIEL – FINANCIEEL MANAGER (32 UUR)
Dromenjager bedenkt, ontwikkelt en realiseert meerdere uiteenlopende projecten op het gebied
van (online) televisie-, film- en theaterproducties, events, publishing, leisure, licensing & sales en
ons eigen goede doel, het Guusje Nederhorst Fonds. We zoeken die zelfstandige Financieel
Manager die mee wil groeien & bloeien tot alles wat Dromenjager kan zijn in 2019. Dat
betekent dat jouw rol zich kan en zal ontwikkelen naar een strategische functie. Maar eerlijk is
eerlijk. Werken bij Dromenjager is niet voor iedereen. Er ligt een lat en er is passie. We gaan
voor de 10.

WAT ZIJN WE VOOR JOU?
•
•
•
•
•
•
•
•

De kans om bij het nummer 1 bewuste kindermediabedrijf te werken;
Meerdere (inter)nationale kindermerken, met verschillende USP’s en audiences;
Een snelgroeiend en ambitieus team;
Een creatieve, inspirerende en dynamische werkomgeving;
Goede, competitieve arbeidsvoorwaarden;
Veel potentie en doorgroeimogelijkheden;
Een maatschappelijk bewuste en betrokken werkomgeving;
Het jagen op dromen, maar dan ‘for a living’ B.

WIE ZOEKEN WIJ?
Jij bent een ambitieuze Financieel Manager die staat te trappelen om te laten zien wat je in je
mars hebt. Niet binnen een grote corporate binnen een gigantisch team, maar samen in een
supereffectief lean & mean finance team met korte lijnen binnen Dromenjager en maximale
impact. Dat is wat je wilt. Een echt wezenlijk (maatschappelijk) verschil maken.
Ons finance team (o.a. CEO, financieel directeur & administratief medewerker) focust zich op de

financiële ontwikkeling en groei van de merken van Dromenjager en is verantwoordelijk voor de
gehele financiële huishouding van de holding en onderliggende vennootschappen in de breedste
zin.
Je onderhoudt contacten op verschillende niveaus met collega’s, leveranciers en partners en je volgt
marktontwikkelingen en trends op de voet. Waar liggen de innovatieve kansen? Hoe ontwikkelen
we ons op financieel vlak? En natuurlijk: hoe behalen we onze begrotingsdoelstellingen? Wat
zijn bedreigingen? Jij bent tenslotte ons financiële slot op de deur…
Intern onderzoek en analyseer je de mogelijkheden rondom nieuwe, eventueel te verwezenlijken
dromen en bent in staat deze te vertalen en uit te werken tot een concrete visie op het gebied
van financiële haalbaarheid. Een visie die bijdraagt aan een adequate en succesvolle strategie
en executie die leidt tot Dromenjagers’ ontwikkeling en groei op zowel korte als lange termijn.
Extern werk je met een aantal voor Dromenjager belangrijke partners, waar je voor ons vaak
onze representatieve ambassadeur bent. Je zorgt ervoor dat de communicatie en handelingen
met alle betrokken partijen 200% duidelijk en volgens afspraak verlopen. Je hebt oog voor detail,
een gevoel voor transparantie en zet graag dat extra stapje voor het beste resultaat.
Wij zijn heel benieuwd naar jouw ideeën. Wat zou jij doen? Ownership is key.
In dit proces verras je iedereen met inspiratie & teamwork. Want ja, natuurlijk hebben we je
nodig. Je was altijd al een Dromenjager.

ONZE FINANCIEEL MANAGER
• Is medeverantwoordelijk voor de financiële begroting (controle omzet & forecasts). Je bent
daarin feitelijk, accuraat en transparant;
• Verwerkt, controleert en beheerst meerdere administraties;
• Update wekelijks leidinggevenden over status financiën, begroting, ontwikkelingen en alle
initiatieven en de executie ervan;
• Signaleert en voert verbeteringen door in de financiële bedrijfsvoering (processen,
procedures en controles);
• Is betrokken bij diverse projecten waaronder o.a. optimalisering van in- & verkoop,
kostprijsberekeningen, eventcalculatie;
• Is georganiseerd en gedisciplineerd. Je kunt uitzoomen en houdt overzicht en bent
tegelijkertijd scherp op details. Prioriteiten houden de hoofdzaken duidelijk. Deadlines
en de overall executie zorgen ervoor dat een geweldig idee ook echt fantastisch is als het
gerealiseerd is;
• Draagt zorg voor de fiscaliteit, waaronder opstellen aangifte omzetbelasting;
• Draagt zorg voor een efficiënte afwikkeling & controle van de salarisadministratie;
• Is verantwoordelijk voor financiële (maand)rapportages;

• Stelt op en controleert royalty-overzichten en auteursrechten;
• Bereidt financiële administratie voor t.b.v. de accountant;
• Stelt resultaats-, investerings-, liquiditeitsbegrotingen op, o.a. op het gebied van
licensing & sales, media (theater/tv/online/film/muziek/auteursrechten) en publishing;
• Uitvoeren van ondersteunde werkzaamheden t.a.v. P&O;
• Is gewend om in een relatief ongestructureerde omgeving en met een hoge mate van
zelfstandigheid, verantwoordelijk te zijn voor uitkomst en controle;
• Begeleidt en stuurt administratief medewerker aan;
• Je bent zelfgemotiveerd en overenthousiast, onze financiële action hero, die minimale
begeleiding nodig heeft om tot maximaal resultaat te komen.

ONZE IDEALE KANDIDAAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heeft affiniteit met eerder genoemde brands;
= 200% een team player;
Is (maatschappelijk) betrokken;
Heeft afgeronde HBO+ opleiding in financiële richting (grootboekniveau);
Heeft minimaal 5 jaar ervaring in accounting functie;
Heeft ervaring met kostenplaatsen en kostendragers;
Heeft ervaring met salarisadministratie;
Heeft absoluut geen 9-5 mentaliteit;
Heeft ervaring in het begeleiden, aansturen en motiveren van collega’s;
Beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden (zowel Nederlands,
als Engels);
• Heeft gedegen kennis Excel;
• Heeft zeer goede kennis Exact Online (is een absolute pre);
• Heeft liefst werkervaring binnen de mediabranche.

Herken je jezelf? Ben jij dé Financieel Manager die we zoeken? Ben je onze nieuwe Dromenjager?
Dan is dit het moment. Kom op. Dit is een fantastische dag voor een nieuw avontuur!
Solliciteer voor maandag 24 juni 2019 via sollicitatie@dromenjager.com.
We kijken ernaar uit!

