
1.  Kies jij liever iets te doen omdat je het graag wilt leren,        
in plaats van omdat je het al kan?

2.  Gaan al je vrienden er iedere oud & nieuw automatisch 
vanuit dat jij zoals altijd weer met een geniaal plan en/
of feestje aan zult komen zetten? 

3.   Heb je tijdens de lockdown uit pure wanhoop (bijna)
weer een SIMS-account aangemaakt omdat je gek 
werd van sociale honger?

4.  Staat Groundhog Day nog altijd bovenaan op je lijstje 
van engste horrorfilms?

5.  Zijn collega’s, vrienden en/of gezinsleden geneigd naar 
jou toe te komen voor hulp? 

6.  Weet jij die jaarlijkse, verplichte familiedagen altijd 
tot een dusdanig feestje te maken dat je zelfs je 
chagrijnige tante Els en je verlegen achterneefje Tim 
zich vermaken?

•  Je zorgt dat het pand gevuld wordt met geschikte 
huurders.

•  Je zorgt dat de evenementen ruimtes verhuurd 
worden.

•  Je zorgt op verschillende, creatieve manieren dat 
jouw huurders zich helemaal onderdeel voelen van 
jullie eigen community.

•  Je houdt samen met de facility manager het pand 
in orde.

•  Je helpt iedereen die een vraag heeft met liefde 
verder en hebt oog voor de individuele behoeften 
van iedereen.

Als locatiemanager bekleed je straks meerdere 
functies in één:

Kortom: Er wordt van je gevraagd moeiteloos tussen veel 
verschillende rollen te schakelen. In de veelheid van de 
werkzaamheden houd je overzicht en weet je, met humor, 
creativiteit en lichtheid de juiste prioriteiten te stellen. 
Je bent gastvrij, een sfeermaker en een verbinden.

Daarnaast word je natuurlijk actief onderdeel van de 
Stadstuin community. We zijn een jong bedrijf  met 
een hecht team en altijd op zoek naar nieuwe, crea
tieve input. Samen zullen we dus ook zeker kijken op 
welke andere manieren jij het team kunt aanvullen en 
ver sterken. 

Heb je het tot hier gehaald? Nice! 
Dan ben jij wie we zoeken!

Salaris: € 2.100 - € 2.580
Uren per week:  40
Locatie:  Bernadottelaan

Heb je het idee dat de 
bovenstaande taken je op 
het lijf geschreven zijn?

Mail dan meteen even je
CV en motivatiebrief naar 
info@destadstuin.nl 
Liever bellen?
030 - 2072023

communitymanager
gezocht

Op 1 april openen we op Bernadottelaan nr. 1 officieel 
de deuren van onze nieuwste locatie van De Stadstuin. 
De voorbereidingen zijn in volle gang, maar we missen nog 
een essentieel onderdeel: de geschikte locatiemanager.

Welnu.. zonder kapitein kunnen we natuurlijk niet varen, 
maar hoe vinden we wie we zoeken? Een locatiemanager 
word je namelijk niet, dat ben je al! 

Laten we daarom voor de verandering eerst een kort 
spelletje spelen: wij stellen je een vraag en is jouw 
antwoord daarop ja? Dan ben je door naar de volgende 
vraag. Is het antwoord nee? Helaas, dan ben je af 
(maar vergeet dan vooral niet onze andere vacatures 
te checken voor een eventuele andere match)




