
Wat doet een communitymanager?
Jij bent dé aangewezen persoon voor de (potentiële) 
huurders. Als communitymanager creëer jij de de 
basis voor een toegankelijke en vooral relaxte sfeer 
op onze nieuwste locatie. Jouw creatieve gebruik 
je voor het organiseren van een feestje, cultureel 
event of huurderslunch. Samen met de ondernemers 
(en horecapartner Karma Kebab) maak jij van deze 
locatie een unieke plek, waar iedereen in vrijheid kan 
ondernemen en organiseren! Mensen staan straks 
in de rij om op jouw locatie een atelier of de toffe 
eventhal te huren.

Extra skills zoals die van een eventmanager, graffiti 
artist, DJ of marketinggoeroe zijn meer dan welkom. 
Je weet nooit wanneer het van pas komt!

communitymanager
gezocht

Het team van De Stadstuin bestaat uit een hechte 
groep jonge enthousiastelingen met een gedeelde 
missie: thuishavens creëren voor gedreven 
ondernemers. De Stadstuin heeft X locaties verspreid 
over Utrecht, Rotterdam, Soest en Den Bosch en daar 
komt in april een pand in Utrecht bij: De Stadstuin 
MENU! Voor onze nieuwste locatie zoeken we een 
energieke communitymanager, die leeft naar het 
motto work hard, play hard.

Met zicht op de komst van de nieuwe wijk ‘Merwede’, 
biedt deze plek tijdelijk ruimte aan De Stadstuin 
MENU. Hier vind je ateliers, een eventhal en een 
ruimte voor bijeenkomsten. Hét speelveld voor 
cultuur, experiment en ontdekking!

• Creatief meedenkt
• Zelfstandig actie onderneemt
•  Weet van aanpakken (ook voor een  

rondleiding of een lamp vervangen)
• Bij voorkeur woonachtig is in Utrecht
•	 40	uur	wil	werken	(flexibele	dagen	en	uren)

Wij zoeken iemand die:

•  Teamborrels (met karaoke en guilty pleasures  
door de speakers)

• Onze befaamde lunchtosti’s
• Onbeperkt koffie en thee
• Ruimte voor jouw creativiteit
• Een salaris tussen de €2100 - 2580
• Functie voor 2 jaar

Kan jij een community managen, events 
organiseren, maar vooral een locatie rocken? 
Dan ontvangen we graag jouw motivatie + CV!

Wat bieden wij:
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