
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!

FUNCTIE (40 UUR)
Door succesvol dromen & jagen zijn we op zoek naar uitbreiding, specialisatie en inspiratie. 
Wij zoeken het grootste talent, de beste, met maximaal ambitie. Meer specifiek; je bent een 
bepalende factor in de resultaten die wij halen uit social media, want je weet precies hoe je 
Instagram en Facebook moet laten werken binnen de digitale mix, gedreven door kennis en data. 
Maar daar staat iets tegenover. Niet zomaar even ‘your next baan’, maar de mogelijkheid om 
magische content te maken en de volle verantwoordelijkheid te dragen voor de resultaten. 

Naast de inzet van geavanceerde technologie en de juiste tools, is het vooral de Social Media 
Manager die daarbij het succes gaat bepalen: met een optimale positionering van de merken 
van Dromenjager en een creatieve invulling en inzet van alle beschikbare middelen.

WIJ ZIJN/BIEDEN (VOOR) JOU
• De kans om bij het nummer 1 bewuste kindermediabedrijf te werken;
• Een jong, snelgroeiend en ambitieus team;
• De opportunity om bij aanvang in te stappen bij de ontwikkeling van ons 
 uitgebreide online platform;

DROMENJAGER 
SOCIAL MEDIA MANAGER 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!



• Meerdere kindermerken, met verschillende USP’s en audiences; 
• Een creatieve, inspirerende, dynamische en eigentijdse werkomgeving;
• Goede, competitieve arbeidsvoorwaarden;
• Veel potentie en doorgroeimogelijkheden;
• Het bedrijf zonder 9 tot 5 mentaliteit;
• Het jagen op dromen, maar dan ‘for a living’ B. 

PROFIEL
Jij als onze online inspirator en specialist. Je weet wat er bij komt kijken om een merk online te 
positioneren. Hoe zorgen we ervoor dat onze storytelling en content samenkomt in een online 
wereld, die onze offline wereld doorvertaalt? Iemand die relevante digitale ervaring heeft en toe 
is aan een uitdagende nieuwe stap. Iemand die begrijpt dat unieke content het positieve verschil 
kan maken en storytelling in praktijk wil brengen met eigen teksten en concepten voor onder 
meer de nieuwsbrief, blogs, shops, video en alle online platforms zoals Facebook, Instagram en 
Pinterest. Je volgt daarbij alle activiteiten real time en dat sluit helemaal aan bij je lifestyle: (bijna) 
altijd online en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het liefst duik je tussendoor nog even 
in de data en vertaal je de inzichten die dat biedt weer naar aansprekende, nieuwe activiteiten. 
Coördinerend samen met je collega’s tot de beste online resultaten te komen is je belangrijkste 
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 de spil in onze online activiteiten. 

BIJ DE DROMENJAGER SOCIAL MEDIA MANAGER  
• Is digitale creativiteit een must: ‘think out of the box’. Het liefst zit je er nooit in; 
• Breng je eigen initiatieven zonder gêne; wij wisten het eerst ook niet;
• Beheer je de basiskennis van social advertising en bijbehorende tools 
 (Facebook Business Manager);
• Ontwikkel je in samenwerking met het brand team de social mediastrategie, het opstellen 
 en realiseren van content kalenders & deadlines een must;
• Zijn monitoren, analyseren en positioneren de key tot succes. Je bent dus analytisch: je 
 kijkt constant naar de prestatie van je posts en denkt na over hoe je deze (proactief) kan   
 optimaliseren;
• Spreek je onze community aan met de juiste tone of voice (community management); 



• Houd je onze overige kanalen bij: Website, YouTube, etc.; 
• Ben je in contact met de designer om content te maken/ontwikkelen voor online assets;
• Communicatie met relaties voor affiliate marketing en het samen optrekken van 
 social mediacampagnes;
• Is organisch inspelen op de actualiteit een must;  
• Heeft vanzelfsprekend een groot verantwoordelijkheidsgevoel: you get the job done!

JIJ BENT/HEBT VOOR ONS
• Dé online connector van story, naar publiek;
• De online evaluatie- & rapportagelijn;
• Minimaal een HBO-opleiding, met relevante werkervaring; 
• Liefde voor (kids)content;
• Google analytics; 
• Creatief & commercieel met doorzettingsvermogen; 
• Onze webcare met personal touch;
• Talenkennis van Nederlands en Engels is uitstekend (zowel spraak, als schrift), 
 Duits is een pré;
• Enthousiast en energiek;
• Assertief; 
• Overzicht houdend, coördinerend & informerend;
• Teamplayer: 1 + 1 = 3; 
• In je kracht staand: Geluk delend, groeiend & bloeiend.

Herken je jezelf? Ben jij dé Social Media 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 donderdag 19 december via sollicitatie@dromenjager.com. 
We kijken ernaar uit!


