
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’ en ‘groeien & bloeien’: 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. Leuk kennis te maken!   

PROFIEL OFFICE MANAGER+ (40 uur)  
Dromenjager bedenkt, ontwikkelt en realiseert meerdere uiteenlopende projecten op het gebied 
van televisie-, film- en theaterproducties, events, publishing, leisure, licensing & sales en ons eigen 
goede doel, het Guusje Nederhorst Fonds. Ben jij onze energieke en sociale Dromenjager Office 
Manager+? Wil jij een gedreven, creatief team supporten en jouw organisatietalent benutten? 
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 Office Manager+ die staat te trappelen om te laten zien wat je in je mars 
hebt. Na een korte inwerkperiode zorg jij  ervoor dat het ‘onzichtbare’ maar zo belangrijke 
werk  zo efficiënt en prettig mogelijk wordt gedaan. Je bent een echte multi-tasker: filteren van 
binnenkomende telefoon, post en algemene mail, beheren van de agenda’s directie, ondersteunen 
van de Finance afdeling en HR, bestellen van boodschappen en kantoorbenodigdheden, het 
ontvangen van gasten, het verzorgen van de lunches, planten beheer, bergingsmanagement, 
externe post verzorging: voor jou is het de schone olie in onze motor.

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!



Je werkt altijd vanuit de wensen van jouw leidinggevenden en houdt ze voortdurend op de hoogte 
van het verloop. Als Dromenjager Office Manager+ ben je representatief, vind je het leuk om 
als gastheer/vrouw op te treden. Verder ben je de contactpersoon voor diverse leveranciers en 
klanten en verzorg je de klantenservice.

 
ONZE OFFICE MANAGER+  
• Werkt met meerdere, verschillende afdelingen;
• = 200% een team player;
• Is (maatschappelijk) betrokken;
• Heeft een afgeronde office managementopleiding op MBO+ niveau
• Is in staat de juiste prioriteiten te stellen en de verwachte ondersteuning tot in detail 
 uit te voeren.
• Heeft MS Office 365 (Word, Excel, PowerPoint en Outlook) en Apple als favorieten.
• Heeft kennis Exact Online (is een absolute pre);
• Heeft gevoel voor verhoudingen en discretie;
• Ziet organisatie en structuur als key tot succes;
• Beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden (zowel Nederlands 
 als Engels);
• Kan tegen pittige werkdruk en spontane veranderingen;
• Is initiatief nemend en hands-on;
• Is op korte termijn beschikbaar.
 

Herken je jezelf? Ben jij dé Office 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 woensdag 4 september 2019 via sollicitatie@dromenjager.com. 
We kijken ernaar uit!


