
DROMENJAGER COMMERCIEEL MANAGER (40 UUR)
Wij zijn Dromenjager. Het sociaal bewuste kindermediabedrijf (o.a. verantwoordelijk 
voor de branding en exploitatie van één van Nederlands’ meest populaire kindermerken: 
‘Woezel & Pip’ en ‘Huggy Buddha’ & de Sloddervos). Ons DNA bestaat uit niets dan 
‘geluk delen’ en ‘groeien & bloeien’. We zijn 100% pro-actief ‘out of the box’ met o.a. 
televisie-, film- en theater producties, online community, events, publishing, licensing, 
leisure, sales in binnen- en buitenland en onze goede doelen. Hét positieve verschil 
maken. Dat is Dromenjager. Leuk kennis te maken!

PROFIEL
Door succesvol dromen & jagen zijn we op zoek naar uitbreiding, specialisatie en 
inspiratie. Wij zoeken een doelgerichte Dromenjager. Iemand die relevante ervaring 
in retail heeft met een actueel en sterk netwerk, een commercieel talent, toe aan een 
uitdagende nieuwe stap. Iemand die begrijpt dat unieke merken het positieve verschil 
kunnen maken wanneer je erin gelooft en er vol passie mee aan de slag gaat. Wil jij 
onderdeel zijn van een gedreven, creatief en getalenteerd team? Een team dat door 
team play en ervaring werkt aan uitdagende doelen om de merken van Dromenjager te 
positioneren en te versterken in een veranderende markt?

WIJ ZIJN VOOR JOU
• De kans om bij het nummer 1 bewuste kindermediabedrijf te werken.
• Het jonge, snelgroeiende en ambitieuze team.
• Een open, informele cultuur.
• De creatieve, inspirerende, dynamische en eigentijdse werkomgeving.
• Goede, competitieve arbeidsvoorwaarden.
• Bij start een job voor vier dagen per week.
• 1 + 1 = 3. Jij maakt ons beter. Wij jou. Samen beter & leuker.
• Het jagen op dromen, maar dan for a living . 

DROMENJAGER GEZOCHT!
Is dit het moment in je leven dat je er uit bent?  
Dat je op dromen wilt jagen? Dat je echt een Dromenjager wilt worden? 
Fantastisch en gefeliciteerd: we hebben een geweldige baan voor je!



FUNCTIE
Als Dromenjager Commercial Manager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van 
commerciële ontwikkeling en groei van de merken van Dromenjager & Dromenjager 
Publishing. Je adviseert de directie en je bepaalt in nauwe samenwerking met hen 
de retail- & distributiestrategie, tevens 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.

Je krijgt een ‘kick’ van sales en nieuw business binnen te halen en je onderhoudt 
contacten op verschillende niveaus met onze partners, zoals retailers, licentiepartners, 
leveranciers en e-tailers. Commercieel met de GUN factor. Je volgt marktontwikkelingen 
en trends op de voet en vertaalt deze naar een systematische en succesvolle aanpak. 
Je bent constant op zoek naar nieuw ‘windows of opportunity’, je werkt samen met ons 
marketingteam om bij iedere campagne onze retailers aan te haken en je zorgt in lijn 
met de strategische plannen voor omzetgroei op korte- en lange termijn.

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

Extern werk je met een aantal voor Dromenjager belangrijke partners, waar je onze 
representatieve ambassadeur bent. Je zorgt ervoor dat de communicatie en handelingen 
met alle betrokken partijen 200% duidelijk en volgens afspraak verloopt. 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.

Het liefst verras je iedereen met inspiratie en overtuiging in je communicatie en tezamen 
met je assertieve en positieve houding zorgt dat voor succesvolle onderhandelingen en 
nieuwe deals met partners. Coördinerend samen met je collega’s in het Dromenjager 
team tot de beste resultaten komen is je doel! Startend met het bedenken en ontwikkelen 
van creatieve, commerciële producten en (totaal) concepten stap je moeiteloos door 
naar het onmogelijke mogelijk maken en ga je aan de slag met het genereren van new 
business met nieuwe (licentie)partners, retailers en e-tailers, het sourcen en ontwikkelen 
van eigen producten, het direct verkopen aan retail, en aan B2B kanalen.



ALS DROMENJAGER COMMERCIAL MANAGER
• Ben jij een energiek en resultaatgericht persoon.
• Heb je een flinke dosis overtuigingskracht.
• Zijn ‘inspirator’ en ‘motivator’ woorden die je op het lijf geschreven zijn.
• Is creativiteit een must: ‘you think out of the box’. Het liefst zit je er nooit in.
• Heb je eigen initiatieven zonder gêne; wij wisten het eerst ook niet.
• Zie jij alleen kansen en uitdagingen. You’ve got a plan.
• Ben je uitstekend in het opstellen en realiseren van commerciële plannen, tijdslijnen,  
 budgetten & deadlines.
• Wil je leren van het team en leer jij het team wat jij al weet.
• Zijn ‘nee’ en ‘kan niet’ woorden die je niet herkent. ‘Ja’ en ‘kan wel’ passen bij je.
• Ben je communicatief sterk overtuigend en inspirerend. Intern als extern.
• Heb je een actueel, sterk netwerk.
• Heb je absoluut geen 9-5 mentaliteit.
• Denk en werk je op minimaal HBO niveau.
• Heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
• Zijn MS Office 365 (Word, Excel, PowerPoint en Outlook) en macOS
• Heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en  
 geschrift.
• Is groot verantwoordelijkheidsgevoel een vereiste: get the job done!

JIJ BENT VOOR ONS
• Doelgericht naar succes.
• Proactief, initiatief nemend en assertief. Go, go, go..
• Stabiel, flexibel en in staat om de juiste prioriteiten te stellen.
• Sterke schakel in het team.
• Zorgvuldig en organiserend.
• Coördinerend, evaluerend en rapporterend.
• Enthousiast en energiek.
• In je kracht staand: Geluk delend, groeiend & bloeiend.

Ben jij dé Commercial Manager die we zoeken? Ben je een Dromenjager? Dan is dit het 
moment. Solliciteer voor 9 februari 2020 via sollicitatie@dromenjager.com. 
We kijken ernaar uit!


