
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 ‘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. Leuk kennis te maken!  
Dromenjager bedenkt, ontwikkelt en realiseert meerdere 
uiteenlopende projecten op het gebied van televisie-, fi lm- en 
theaterproducties, events, publishing, leisure, licensing & sales 
en ons eigen goede doel, het Guusje Nederhorst Fonds.

PROFIEL
Als business development manager bij Dromenjager ben 
je verantwoordelijk voor het realiseren van commerciële 
ontwikkeling en groei van de merken van Dromenjager 
en de titels van Dromenjager Publishing. Je onderhoudt 
contacten op verschillende niveaus met onze partners, zoals 
licentiepartners, leveranciers, retailers en e-tailers en je volgt 
marktontwikkelingen en trends op de voet en vertaalt deze 
naar een systematische en succesvolle aanpak. Binnen deze 
aanpak onderhoudt en manage je de (bestaande) contracten 
en zorg je in lijn met de strategische plannen voor omzetgroei 
op korte en lange termijn. 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. Samen met 

DROMENJAGER GEZOCHT!
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
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! 
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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 
bestaande en nieuwe licentiepartners, retailers en e-tailers, het sourcen en ontwikkelen van eigen 
producten, het direct verkopen aan retail en aan B2B kanalen. Je bent altijd op zoek naar (innovatieve) 
marketingmogelijkheden met partners en voert deze uit samen met het Dromenjager team. 

WIJ ZIJN VOOR JOU
•De kans om bij het nummer 1 bewuste kindermediabedrijf te werken. 
•Meerdere (inter)nationale kindermerken, met verschillende USP’s en audiences.  
•Het snelgroeiende en ambitieuze team. 
•Een open, informele cultuur. 
•De creatieve, inspirerende, dynamische en eigentijdse werkomgeving. 
•Goede, competitieve arbeidsvoorwaarden. 
•Maatschappelijk betrokken. 
•Het jagen op dromen, maar dan for a living. 

Wij zoeken onze actieve en ambitieuze Business Development Manager. Iemand die het te gek vindt 
om de handen uit de mouwen te steken, zelfstandig aan de slag kan en die het tegelijkertijd fijn vindt 
intensief samen te werken in een ervaren team. Die niet terugdeinst van een uitdaging maar zichzelf juist 
keer op keer commercieel uitdaagt om tot het beste resultaat te komen. Die klaar is om zich maximaal 
te ontwikkelen en hierbij altijd het onderste uit de kan wil halen. Altijd net buiten je comfort zone willen 

kijken.

Je takenpakket bestaat onder meer uit:
•Het dagelijks onderhouden van contact met externe prospects, jij bent ons visitekaartje.
•Opstellen en monitoren van sales en marketingplan
•Het initiëren en uitvoeren van retail-acties met bestaande en nieuwe partners.
•Het actief positioneren van ons assortiment (Toy, Boeken en (LIVE) content)
•Proactief met voorstellen komen betreft product- merkontwikkeling en kansen zien in de markt
•Het opzetten en uitvoeren van promotionele- en marketingactiviteiten, zowel intern als extern
• Het beheren van commerciële processen; je bent samen met het Brandteam verantwoordelijk  

voor het totale, commerciële resultaat.
•Het maken van kostprijscalculaties 
•Verzorgen van verkoop- en marktanalyses en het monitoren van trends.
•Het voorbereiden en uitwerken van (retail)pitches en presentaties 
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Als Dromenjager Business development manager
• Is creativiteit een must: ‘think out of the box’. Liefst zit je er nooit in.
• Heb je een commerciële geest; de ‘drive’ om kansen te zien en te pakken!
• Heb je eigen initiatieven zonder gêne; wij wisten het eerst ook niet.
• Ben je communicatief sterk overtuigend en inspirerend. Intern en extern.
• 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 Apple jouw favorieten.
• 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.
 •Overzicht houdend: coördinerend, evaluerend en rapporterend.
 •Enthousiast en energiek.
 •In je kracht staand: Geluk delend, groeiend & bloeiend.

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

Groetjes,
Team Dromenjager 
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