
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. Als we het doen… Doen we het goed beter B. Leuk 
kennis te maken!

PROFIEL CONTENT CREATIVE (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.
Als Content Creative ben je verantwoordelijk voor alle digitale visuele uitingen (content) en het 
beheer van de online kanalen van Dromenjager. Denk hierbij aan de creatie en invulling van onze 
online content kalender, de ontwikkeling en executie van online campagnes en het beheer van 
alle overige, online platforms. Jouw doel? Creatieve, inspirerende content ontwikkelen, omdat 
je begrijpt dat unieke online storytelling het positieve (maatschappelijke) verschil kan maken 
wanneer je er in gelooft en er vol passie mee aan de slag gaat. 
Ben jij onze energieke  Content Creative die ook niets liever wil? Eerlijk is eerlijk. Werken bij 
Dromenjager is niet voor iedereen. Er ligt een lat en er is passie. We gaan voor de 10.

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

DROMENJAGER CONTENT CREATIVE 
GEZOCHT!
Is dit het moment in je leven dat je eruit bent?  
Dat je op je dromen wilt jagen? En het liefst samen?
Gefeliciteerd: we hebben de geweldige baan voor je!



WIE ZOEKEN WIJ?
Je bent een creatieve online duizendpoot die begrijpt dat onze community, content en campagnes 
de basis zijn om onze merken maximaal impact te laten hebben. Onze Content Creative snapt 
als geen ander dat unieke content hét verschil maakt en hoe storytelling in de praktijk wordt 
doorvertaalt naar tekst, online concepten, nieuwsbrieven, blogs, shops en fotografie en video 
voor social media. Je volgt daarbij alle activiteiten realtime omdat dat past bij jouw lifestyle: altijd 
online en op de hoogte van de laatste digitale trends en ontwikkelingen. Coördinerend samen 
met je collega’s tot de beste online resultaten te komen is je doel. Van het intern stimuleren en 
begeleiden van creatieve content, tot het strak in tijd door jou beheerde en gerealiseerde. Je bent 
van begin tot eind een spil in ons online web. Je kijkt kritisch naar briefings, werkt conceptmatig 
en zorgt dat alles naar een hoger niveau wordt getild. 
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 CONTENT CREATIVE   
• Volgt de rode draad van character, door online storytelling, naar publiek;
• Heeft ruime ervaring met het ontwerpen van online concepten, designs en 
 creatieve uitingen;
• Is een expert op het gebied van Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign en andere tools 
 van Adobe Creative Cloud;
• Vertaalt social strategieën door naar concepten voor statisch en bewegend beeld; 
• Waarborgt de creatieve concepten van onze kanalen;
• Kan de wensen van het projectteam goed inventariseren en advies geven over nieuwe 
 content;
• Heeft ruime ervaring met fotografische en video content;
• Is georganiseerd en gedisciplineerd. Je kunt uitzoomen, 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;
• Is gewend om in een relatief ongestructureerde omgeving met een hoge mate van 
 zelfstandigheid, verantwoordelijk te zijn voor uitkomst en controle; 
• Je bent zelfgemotiveerd en overenthousiast, onze online action hero, die minimale 
 begeleiding nodig heeft om tot maximaal resultaat te komen. 



ONZE IDEALE KANDIDAAT
• Heeft creativiteit als een must: ‘think out of the box’. Liefst zit je er nooit in; 
• Is (maatschappelijk) betrokken;
• = 200% team player;
• Heeft absoluut geen 9-5 mentaliteit;
• Heeft ruime kennis van (Google) analytics;
• Beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden (zowel Nederlands,
 als Engels)
• Heeft een HBO werk- en denkniveau en circa 2 - 4 jaar ervaring in vergelijkbare functies 
• Is op korte termijn beschikbaar.
 

Herken je jezelf? Ben jij dé Content Creative die we zoeken? Ben je onze nieuwe Dromenjager? 
Dan is dit het moment. Kom op. Dit is een fantastische moment voor een nieuw avontuur! 
Solliciteer voor dinsdag 1 oktober 2019 via sollicitatie@dromenjager.com. 
We kijken ernaar uit!


