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Gezocht:

community
manager
Woon jij in de omgeving van Tilburg en heb jij je hart aan de
Piushaven verbonden? Ben jij een echte verbinder en word jij
enthousiast van het aanjagen, coördineren en ondersteunen
van ‘ondernemers-projecten’ in de Piushaven Tilburg? Geloof
jij in het succes van het versterken van de ‘leefbaarheid en
levendigheid’ in de Piushaven? Lees dan snel verder!
Wij zoeken per direct een communitymanager!

BIZ Piushaven
Community

In een bedrijveninvesteringszone (BIZ) investeren ondernemers en
vastgoedeigenaren binnen een afgebakend gebied samen in een aantrekkelijke
bedrijfs- en vastgoedomgeving. Per 2021 is de BIZ Piushaven Community actief.

‘In 2030 is de Piushaven dé plek in Tilburg waar leefbaarheid en levendigheid
hand in hand gaan. Het gebied staat bekend om de gastvrijheid,
klantvriendelijkheid, creativiteit en kwaliteit van de diverse groep ondernemers
rondom de levendige haven. De combinatie met een bijzonder museum voor
historische, bewoonde vrachtschepen en winterliggers, watersport en -recreatie,
creatieve broedplaatsen en groen stedelijk wonen maakt de Piushaven als uniek
en aantrekkelijk woon-, werk- en watersportgebied een voorbeeld voor
Nederland.’

Doelstelling BIZ

Het hoofddoel van de BIZ is het investeren in een representatief gebied met een
goed klimaat voor ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, bezoekers en
recreanten. De BIZ is hét aanspreekpunt voor alle zaken die in en rondom de
Piushaven spelen. Een efficiënte samenwerkingsorganisatie, het versterken van de
onderlinge betrokkenheid en het verbinden van omliggende gebieden zijn
essentieel in de verwezenlijking van het hoofddoel. Om hier uitvoering aan te
geven, is de BIZ op zoek naar een communitymanager.

Dit ga je doen als
communitymanager

De communitymanager behartigt ieders belangen. Alle stakeholders zijn
aangesloten bij de Piushaven Community en zetten zich (als vrijwilligers),
gesteund door de communitymanager, massaal in voor de ontwikkeling van hun
Piushaven. De communitymanager vormt de schakel voor de onderlinge
afstemming tussen de stakeholders en kan activiteiten aanjagen, coördineren en
ondersteunen. Op basis van een (nog op te zetten) evenementenkalender
stimuleert de communitymanager partijen om evenementen te organiseren en
gaat de communitymanager op zoek naar geschikte partijen voor de uitvoering.
De communitymanager verbindt daarnaast verschillende stakeholders, zoals: de
omliggende gebieden, bestuurders van de stad, ondernemers,
vastgoedeigenaren en bewoners, met elkaar. Ook gaat de communitymanager
op zoek naar mogelijke fondsen en subsidies die relevant zijn voor de BIZ
Piushaven Community.

Jouw profiel

Jij bent een gedreven en ondernemende ZZP’er, die gemakkelijk omgaat met
mensen, enthousiasmeert en samenwerkt;
Jij bent een verbinder en brengt partijen bij elkaar;
Jij bent creatief, oplossingsgericht en denkt in kansen;
Jij bent iemand die de taal van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners
en de gemeente spreekt;
Je hebt affiniteit en ervaring heeft met de retail, horeca- en recreatiesector;
Je hebt een helicopterview en bent op de hoogte van alles wat er speelt in
de Piushaven;
Jij bent het aanspreekpunt voor nieuwe (startende) ondernemers;
Je woont in of in de omgeving van Tilburg (Piushaven).

Dit bieden we je

Een uitdagende en dynamische opdracht voor een jaar, circa 10 uur per week
(mogelijkheid tot uitbreiding op termijn), met een marktconform uurtarief in de
mooiste haven van Brabant.

Meer informatie?

Heb je interesse? We ontvangen graag je cv en motivatiebrief!

Wil je meer informatie over de vacature of wil je direct iemand spreken? Bel,
Whatsapp of mail met Marly (voorzitter van de BIZ) 06-48050885 of
marly.hendrickx@gmail.com. Lees hier verder over de Piushaven Community.

