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Presenter is een mooie en gezonde contentorganisatie in Nederland met ruim 70 betrokken 
medewerkers en 2 vestigingen We willen ons succes nu uitbreiden naar België en daarom zijn we op 
zoek naar een: 

Directeur Presenter België 
Als directeur ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van een zelfstandige 
organisatie in België. Je hebt de ambitie om Presenter ook in België te laten uitgroeien tot dé 
contentorganisatie. Je bent ondernemend, ambitieus en je hebt oog voor kansen in de markt.  
 
Momenteel werken er 2 junior medewerkers voor onze vaste klant Mercedes-Benz. Jouw eerste stap 
is om zelfstandig omzet te genereren. Daarvoor introduceer je Presenter bij nieuwe organisaties, bind 
je ze aan ons en bouw je aan langdurige relaties waarbij kwaliteit voorop staat. In deze fase krijg je de 
nodige ondersteuning vanuit Nederland. Daarnaast begin je met het opzetten van de Belgische 
organisatie en een eigen team dat succesvol samenwerkt. Als echte Presenter, ontwikkel je snel 
voeling met de cultuur en de werkwijze van Presenter Nederland. Je neemt die kernwaarden over en 
onderzoekt hoe je ze het best kunt toepassen op de Belgische markt en in jouw organisatie. Essentieel 
is dat je zelf ook een echte teamplayer bent, die ernaar streeft om medewerkers het beste uit zichzelf 
te laten halen.  
 
Je doel op lange termijn is om van Presenter België een volledig zelfstandige organisatie te maken, 
die op het gebied van positionering en cultuur raakt met Presenter Nederland en er ook mee 
samenwerkt.  
 

Wat je doet 

• Je overtuigt de Belgische markt van de kracht van Presenter. 
• Je verkoopt de dienstverlening van Presenter bij organisaties waar Presenter zich graag mee 

verbindt. De verwachte orderverkoop bij deze klanten is minimaal € 25.000 per jaar. 
• Je draagt actief bij aan nieuwe ontwikkelingen binnen Presenter. 
• Je verdiept je in de cultuur en de werkwijze van Presenter in Nederland. 
• Je bouwt stapsgewijs aan een Belgische organisatie, waarbij je de Presentercultuur en -werkwijze 

inpast in en aanpast aan de Belgische markt. 
• Je bouwt een team van A-spelers, zodat we ook in België een ‘Great place to work’ worden. 

Wie je bent 

• Je bent een ondernemer die een eigen organisatie wil neerzetten: slim, enthousiast, overtuigend, 
communicatief vaardig, proactief, besluitvaardig, resultaatgericht en goed georganiseerd. Je bent 
nieuwsgierig en geïnteresseerd in de mensen en de wereld om je heen. 

• Je hebt een relevante opleiding en ruim 10 jaar ervaring binnen de zakelijke dienstverlening.   
• Je hebt kennis van en affiniteit met online communicatie en marketing. Je volgt proactief de 

ontwikkelingen in die vakgebieden. 
• Je hebt een vlotte en correcte beheersing van het Nederlands, Frans en Engels. 
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• Je krijgt een lach op je gezicht bij het lezen van onze kernwaarden. 
• Je bent flexibel (zelf verantwoordelijk voor werkplaats, enz.). 

Wat je krijgt 

• Je krijgt 40% van de aandelen van de nieuw op te richten organisatie Presenter België. 
• Je krijgt een nog twee jaar doorlopend contract met Mercedes Benelux voor webredactiediensten. 
• Je krijgt toegang en ondersteuning tot alle systemen en processen van Presenter BV. 
• Je krijgt de vrijheid om je eigen bedrijf te bouwen dat de kernwaarden en de positionering met 

Presenter Nederland  deelt. 

 

Profiel Presenter 
Diensten 

Presenter is een onlinebureau gespecialiseerd in het ontwikkelen, optimaliseren en organiseren van 
content en de processen daaromheen. Met een vestiging in Utrecht, in Den Haag en de ambitie voor 
een vestiging in Brussel zijn we dé contentpartner voor uiteenlopende branches en organisaties. 
Samen met onze niet te stillen passie voor content zorgt dat voor een indrukwekkend klantportfolio. 
Door de inzet van bijvoorbeeld webredacteuren, contentstrategen en projectleiders, vaak op locatie 
bij de klant, helpt Presenter organisaties met de inrichting, het onderhoud en het verbeteren van  
content op hun digitale kanalen. Dat doen we op drie manieren: 

• Op consultancybasis  
Een medewerker vervult voor korte of langere tijd een rol bij de organisatie van de klant. 

• Op projectbasis  
Hierbij is sprake van een duidelijk afgebakend project met een gedefinieerd eindresultaat, zoals 
bijvoorbeeld het uitvoeren van een contentmigratie bij de livegang van een nieuwe site, waarbij 
wij met een team dat eindresultaat opleveren. 

• Op outsourcebasis  
Hierbij nemen we voor een klant het onderhoud voor een of meerdere digitale kanalen over. 

Als autoriteit op het gebied van contentorganisatie hebben we een eigen contentorganisatiemodel 
ontwikkeld: de Contentkalender. Die praktische tool biedt de mogelijkheid om content op een heldere 
en doordachte manier te organiseren. Onze klanten gebruiken de Contentkalender om overzichtelijk 
te plannen welke content wanneer, voor wie en in welke vorm wordt gepubliceerd. Zo zorgen ze 
ervoor dat hun doelgroep op het juiste moment en op de juiste plaats, de juiste content aangeboden 
krijgt. 
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Klanten 
Presenter werkt voor grotere organisaties met een communicatieafdeling met minimaal 3 
medewerkers, die omvangrijke kanalen hebben (websites met meer dan 1000 pagina’s) en die voor 
minimaal € 25.000,- per jaar aan opdrachten bij ons willen uitbesteden. 
In Nederland werken we onder andere veel voor: 

• De financiële sector: zoals Rabobank, ABN AMRO, PGGM, Volksbank en Van Lanschot. 
• De overheid: zoals ministeries, grote gemeentes en uitvoerende instanties. 
• Belangenorganisaties: zoals Hartstichting, FNV, CNV en Staatsbosbeheer. 

In België onderhouden we met twee medewerkers de digitale kanalen van Mercedes-Benz in de 
Benelux. 

Presentercultuur 
Onze Presentercultuur is iets waar we trots op zijn en iets dat we erg hoog in het vaandel dragen. We 
zijn dan ook meer dan een groep collega’s. We zijn vrienden die samenwerken op basis van vier 
kernwaarden. Die kernwaarden maken ons tot wie we zijn en verklaren waarom het zo leuk is om met 
ons en voor ons te werken: 

• We geven, nemen en krijgen ruimte  
We geloven in ruimte. Ruimte om verantwoordelijkheid te geven en te nemen. Ruimte om 
constructieve feedback te geven. Ruimte om je eigen doelen te stellen en jezelf te blijven 
ontwikkelen. Zo zijn we op ons sterkst. 

• We delen energie  
Energie brengt iets in beweging. En dat is exact wat wij doen. Door een frisse wind te brengen en 
altijd bezig te zijn met ontwikkeling, van onszelf en de organisaties waarvoor we werken. We 
focussen op sterktes, niet op zwaktes. Omdat het beter werkt en leuker is. 

• We brengen en omarmen verandering 
De ontwikkelingen in ons vak gaan sneller dan Usain Bolt in een Formule 1-wagen. En we komen 
altijd weer bij nieuwe organisaties, met nieuwe mensen. Dat vinden we heerlijk en maakt ons 
nieuwsgierig naar meer. 

• We spelen samen en maken plezier 
Samen leren, nadenken, kennis delen, werken, problemen oplossen. Samen skiën, aperitieven, 
squashen, gamen, quizzen, schilderen, dansen, wandelen. Kwalitatief werk lever je in een 
aangename omgeving. Daarom maken we samen plezier. 
 

We geloven erin dat die kernwaarden ervoor zorgen dat we allemaal betere versies van onszelf 
worden. Bovendien resulteren ze ook in een score van 9.8 voor kameraadschap (Great Place To Work). 
Naast collegialiteit, zijn ook de afwisseling om te werken bij verschillende opdrachtgevers en de 
uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden aantrekkelijke drijfveren om bij Presenter te werken. Twee 
redenen die nauw aansluiten bij het doel van Presenter: mensen en organisaties helpen om zichzelf 

https://www.greatplacetowork.nl/
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te ontwikkelen. Om dat doel van de organisatie en de drijfveren van medewerkers te realiseren zijn er 
veel faciliteiten ingericht: 

• Een uitgebreid en zorgvuldig wervings- en selectietraject. 
• De mogelijkheid om je eigen mentor binnen het bedrijf te selecteren. 
• Tests om je sterktes te achterhalen en te bepalen hoe we die verder kunnen ontwikkelen. 
• Een opleidingsbudget. 
• De maandelijkse MyPresenterdagen: een dag waarop alle medewerkers samenkomen om te 

trainen, te overleggen, bij te praten en te aperitieven.  

Het afgelopen jaar sloten drie medewerkers in België zich met veel enthousiasme en tevredenheid 
aan bij die cultuur. 

Organisatie 
In Nederland bestaan we dit jaar 15 jaar en werken we met ruim 70 medewerkers vanuit 2 vestigingen. 
We vinden het leuk om steeds beter te worden en projecten structureel aan te pakken. Daarvoor kijken 
we veel om ons heen en gebruiken we reeds bewezen methodes voor de verschillende onderdelen van 
het bedrijf. Voorbeelden van die methodes zijn: 

• Scaling Up van Verne Harnish om periodiek te kijken naar de status van de organisatie en elk 
kwartaal te werken aan 5 rocks die de organisatie een stap verder helpen. 

• Topgrading. Voor ons zijn de medewerkers de belangrijkste pilaar om succesvol te zijn. Voor het 
selecteren van de juiste nieuwe collega’s gebruiken we daarom Topgrading. 

• Strengthfinder. We vinden het belangrijk dat iedereen doet wat aansluit bij ieders aanleg en 
sterkten. Strengthfinder helpt ons dat heel bewust expliciet te maken. 

• Playing to win. Met playing to win maken we onze strategische keuzes heel expliciet en zorgen we 
dat we die ook consequent blijven doorvoeren. 

We geloven dat we door het gebruik van die methodes een gestructureerde organisatie zijn die 
bestand is tegen veranderingen. De doelstelling voor de organisatie is om jaarlijks te groeien met 
25% en een winstmarge van 12 tot 15% te behalen. 
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