DROMENJAGER
OFFICE ASSISTANT GEZOCHT!
(FULLTIME – PARTTIME BESPREEKBAAR)
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 de geweldige baan voor je!

Wij zijn Dromenjager. Het bewuste kindermediabedrijf
(o.a. verantwoordelijk voor de branding en exploitatie van
Nederland’s 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-, film- en
theaterproducties, events, publishing, leisure, licensing & sales
en ons eigen goede doel, het Guusje Nederhorst Fonds.

PROFIEL
Door succesvol dromen & jagen zijn we op zoek naar
uitbreiding, specialisatie en inspiratie. Ben jij onze energieke
en sociale Dromenjager Office Assistant? Wil jij een
gedreven, creatief team supporten, jouw organisatietalent
benutten en inspringen waar het even nodig is? Als
Dromenjager Office Assistant ben je representatief, vind je
het leuk om als gastheer/vrouw op te treden en ben je de
verzorgende spil achter de andere Dromenjagers. Eigenlijk
ben je de reden dat het team het nog fijner vindt om naar het
werk te komen.
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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.

FUNCTIE
Wij zijn op zoek naar iemand die ervoor zorgt dat het ‘onzichtbare’ maar zo belangrijke werk zo
efficiënt en prettig mogelijk wordt gedaan. Als Office Assistant bij Dromenjager ben jij het visitekaartje
van ons kantoor en de stabiele factor voor het team. Je ondersteunt de Managing Director, Manager
Publishing en Financial Manager met administratieve zaken zoals o.a. het inplannen van afspraken, het
inboeken van inkoopfacturen en het verwerken van orders.
In jouw rol moet je denken aan werkzaamheden als, en niet beperkt tot: Het filteren van binnenkomende
telefoon, post en algemene mail, het ontvangen van gasten, het beheren van de algemene agenda
en directie. Het inplannen en coördineren van afspraken en vergaderingen, het representatief houden
van het kantoor, mailings: jij bent de schone olie in onze motor en je bent pas echt tevreden als het
Dromenjagerteam door jouw toegewijde, zelfstandige werk het beste kan presteren.
Verder ben je de contactpersoon voor diverse leveranciers en klanten en verzorg je de klantenservice. Je
ondersteunt bij diverse (ad hoc) klussen en biedt een helpende hand aan collega’s (op verzoek, maar
ook op eigen initiatief!).
Je bent van nature positief ingesteld, een teamplayer, representatief en je kunt snel schakelen. Daarnaast
ben je betrouwbaar, integer, flexibel en sta je stevig in je schoenen. Leergierigheid, organisatorisch sterk,
zelfstandigheid en accuraatheid zijn belangrijke eigenschappen voor deze functie. Je staat open voor
feedback en geeft dit zelf ook graag aan anderen.

Als Dromenjager OFFICE ASSISTANT

•Heb MBO 4 of HBO werk- en denkniveau of ervaring in een vergelijkbare functie.
•Ben je in staat de juiste prioriteiten te stellen en de verwachte ondersteuning tot in detail uit te voeren.
•Heb je gevoel voor verhoudingen en discretie.
•Is flexibiliteit in het takenpakket geen enkel probleem (geen afgebakend takenpakket).
•Zijn MS Office 365 (Word, Excel, PowerPoint en Outlook) en Apple 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!

@dromenjagerhq
Dromenjager BV
dromenjager.com

Powered by dreams

JIJ BENT VOOR ONS

•Punctueel en zorgvuldig.
•Overzichthoudend en verzorgend.
•Initiatiefnemend en hands on.
•Enthousiast en energiek.
•Teamplayer: 1 + 1 = 3.
•In je kracht staand: Geluk delend, groeiend & bloeiend.
Ben jij dé Office Assistant die we zoeken? Ben je een Dromenjager? Dan is dit het moment.
Solliciteer via sollicitatie@dromenjager.com. We kijken ernaar uit!
Solliciteer voor 18 juli 2022 via sollicitatie@dromenjager.com.
Team Dromenjager
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