
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 
merken als ‘Huggy Buddha’ en ‘De Sloddervos’). We bedenken, ontwikkelen en exploiteren 
brands op het gebied van (online) televisie-, film- en theaterproducties, events, publishing, leisure, 
licensing & sales en hebben ons eigen start-up-fonds, het Guusje Nederhorst Fonds, waarmee we 
jaarlijks goede doelen ondersteunen. 
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 – SALES MANAGER PUBLISHING (FREELANCE/PARTTIME)
Door succesvol dromen & jagen hebben we besloten Dromenjager Publishing op te richten 
waar we vanaf 1 januari 2020 al onze eigen boeken gaan uitgeven. Daarvoor zoeken wij 
onze doelgerichte Sales Manager Publishing, die ruime, relevante ervaring in retail heeft met 
een actueel en sterk netwerk. Een commercieel talent, toe aan een uitdagende nieuwe stap: het 
meebouwen aan een new school uitgeverij anno 2020. Iemand die begrijpt dat unieke merken 
het positieve & commerciële (maatschappelijke) verschil kunnen maken wanneer je erin gelooft 
en er vol passie mee aan de slag gaat. Wil jij onderdeel zijn van een gedreven en getalenteerd 
team? Een team dat door teamplay en ervaring werkt aan uitdagende doelen om de merken van 
Dromenjager te positioneren en te versterken in een snel veranderende markt. 
Eerlijk is eerlijk: werken bij Dromenjager is niet voor iedereen. Er ligt een lat en er is ambitie. 
We gaan voor de 10.

WAT ZIJN WIJ VOOR JOU?
• De kans om bij het nummer 1 bewuste kindermediabedrijf te werken;
• Meerdere (inter)nationale kindermerken, met verschillende USP’s en publiek;
• 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. 

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!



WIE ZOEKEN WIJ?
Jij bent een ambitieuze Sales Manager Publishing 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 
nieuw lean & mean publishing team met korte lijnen binnen Dromenjager en maximale impact. 
Dat is wat je wilt. Een echt wezenlijk (maatschappelijk) verschil maken. Uiteraard heb je een 
grote liefde voor kinderboeken.

Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van ons gehele boekenportfolio. Na een korte 
inwerkperiode ben jij onderdeel van ons publishing-team en wordt het jouw missie om het 
complete boekenaanbod gecontroleerd, breed in de markt te zetten en te houden. Je volgt 
marktontwikkelingen en trends op de voet. Waar liggen de commerciële kansen? Hoe ontwikkelen 
we ons binnen de markt m.b.t. innovatie, classics, online, oplages, backcatalogus? Hoe zorgen 
we dat we als nieuwe uitgeverij enerzijds het vertrouwen winnen en anderzijds de ruimte creëren 
om nieuwe afzetkanalen en dus verkoop en groei te stimuleren?  

Als Sales Manager Publishing adviseer je de directie en bepaal je in nauwe samenwerking met 
hen de retail- & distributiestrategie en ben je verantwoordelijk voor de implementatie hiervan. Je 
ontwikkelt sales plannen en stelt transparante sales rapportages op die je presenteert aan het 
team en directie. Jouw visie draagt bij aan een adequate en succesvolle strategie en executie die 
leidt tot ontwikkeling en groei op zowel korte als lange termijn. 

Hoe behalen we onze begrotingsdoelstellingen? Wat zijn bedreigingen? Jij bent tenslotte ons 
commerciële slot op de ‘Dromenjager Publishing’-deur…

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 
en zet graag de extra stappen voor het beste resultaat. Eigenlijk werk je het liefste onder de druk 
van verwachting. Die maak je namelijk waar.

ONZE SALES MANAGER PUBLISHING
• Is medeverantwoordelijk voor het opstellen van de uitgave begroting (forecasts & controle 
 werkelijke omzet). Je bent daarin feitelijk, accuraat en transparant;
• Update wekelijks leidinggevenden over status begroting, targets, ontwikkelingen;
• Is georganiseerd en gedisciplineerd; 



• Kan uitzoomen en houdt overzicht en is 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;
• Is gewend om in een relatief ongestructureerde omgeving en met een hoge mate van 
 zelfstandigheid, verantwoordelijk te zijn voor uitkomst en controle; 
• Je bent zelfgemotiveerd en overenthousiast, onze commerciële publishing action hero, die 
 minimale begeleiding nodig heeft om tot maximaal resultaat te komen. 

ONZE IDEALE KANDIDAAT
• = 200% een team player;
• Is (maatschappelijk) betrokken;
• Is stressbestendig en resultaatgericht;
• Is freelance of parttime beschikbaar;
• Heeft absoluut geen 9-5 mentaliteit;
• Denkt ‘out of the box’ commercieel;
• Heeft HBO werk- en denkniveau;
• Heeft ervaring in het begeleiden, aansturen en motiveren van collega’s;
• Heeft minimaal 3 jaar zeer relevante werkervaring binnen (kinder)boekenuitgeverijen;
• Is op korte termijn beschikbaar.
 

Wij zijn heel benieuwd naar jouw ideeën. Een uitgeverij starten in 2020 is een fraaie uitdaging.  
Wat zou jij doen? Ownership is key. In dit proces verras je iedereen met je ambitie. Want ja, 
natuurlijk hebben we je nodig. Je was altijd al een Dromenjager.  

Ben jij dé Sales Manager Publishing die we zoeken? Ben je een Dromenjager? Dan is dit het 
moment. Solliciteer voor vrijdag 9 augustus a.s. via sollicitatie@dromenjager.com. 
We zien er naar uit!


