
Media Director 
gezocht voor Young 
Media

PROFIEL Wij zijn op zoek naar een ambitieus 
iemand met ervaring in de media 
en / of met ondernemen. Een 
creatieve geest en een 
aanpakkersmentaliteit zijn nodig om 
van dit nieuwe bedrijf een succes te 
maken.

YOUNG venture group



Over Young Media

YVG is niet alleen een 

financiële partner maar ook 

een actieve partner die haar 

deelnemingen optimaal van 

elkaar gebruik laat maken. 

Al geruime tijd zijn wij 

bezig om een mediatak op 

te richten. Momenteel zijn 

er vier verschillende media 

platformen waar wij ons in 

willen inkopen.

We willen bouwen aan een 

groep mediamerken actief 

in print, podcasts, (online) 

TV, social media en 

evenementen. Door de 

actuele overname van een 

mooi lifestyle magazine is 

e.e.a. in een 

stroomversnelling geraakt. 

We zoeken de juiste 

directeur of directrice die in 

ons team wil komen.

Met name iemand met wie 

er een wederzijdse click is 

en bewezen ervaring heeft.



Over Young 
Venture Group

Young Venture Group 

(YVG) is een ambitieuze 

allround investeerder met 

meer dan 20 jaar 

ondernemerservaring. 

Dagelijks bouwen wij door 

aan de prachtige 

portefeuille van diverse 

activiteiten.

Richting alle stakeholders 

zoals collega’s, gebruikers, 

bezoekers en bewoners 

proberen wij ons steentje 

bij te dragen. Wij creëren 

waarde door (mee) te 

investeren op lange termijn.

Onder Young Venture 

Group vallen diverse 

ondernemingen die elkaar 

versterken en kunnen 

voorzien van business. We 

zijn selectief in de bedrijven 

en ondernemers waarmee 

we samenwerken. Bij ons 

draait het allemaal om 

energie & synergie.



Onze 
kernactiviteiten

De drie investeringspijlers van YVG 

zorgen voor een sterke 

complementariteit.

Real Estate - Het beheren en vergroten 

van onze vastgoedportefeuille.

Venture Capital - Het financieren en 

faciliteren van bedrijven.

Media - Het adviseren en vergroten van 

ons netwerk van mediabedrijven.

Waar wij benieuwd 
naar zijn

We zoeken de juiste 
directeur of directrice die 
in ons team wil komen.

We zijn benieuwd op welke manier jij dit 

nieuwe bedrijf tot een groot succes gaat 

maken.



Reageer via young.nl/young-media-vacature

Is dit jouw droom?
→
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