
energieke
Community manager 

die impact wil maken en actief wil bouwen 
aan een kleurrijke (offline en online) community

Wij zoeken een

Gasten grenzeloos laten genieten, 

medewerkers betekenisvol werk laten 

verrichten en nieuwkomers een 

baanbrekende ervaringsplek bieden. 

Samenwerken aan een culinaire, 

creatieve en culturele beleving. 

Daarom: Proef en beleef de smaak 

van cultuur. En dat vanuit hartje 

Nijverdal. Wij zijn Eet- & werkcafé 

Kleurrijk | grenzeloos lokaal. Wij openen 

begin 2023 onze deuren aan de 

Willem-Alexanderstraat in Nijverdal 

en zijn op zoek naar een energieke 

Community manager. 

Jouw uitdaging  
Geloof jij dat eten, drinken en koken 
verbindt en word jij er blij van om mensen 
kennis te laten maken met (h)eerlijk 
hapjes, drankjes en producten met een 
verhaal uit verschillende eetculturen? 
Heb jij het in je om op creatieve wijze van 
particuliere en zakelijke gasten, kleurrijke 
fans te maken? Van het eetcafé én van 
het werkcafé. Niet op de werkvloer, maar 
naast het team op de werkvloer en meer 
van ‘buiten naar binnen’ gericht.

Weet jij gasten te enthousiasmeren om 
gebruik te maken van de verschillende 
disciplines van Eet- & werkcafé Kleurrijk? 
Eten & drinken, catering, zakelijke workshops 
& events, werken & vergaderen, take-away 
of gebruik maken van een startup studio’s, 
Kleurrijk heeft het in huis. Alles om menselijke 
ontmoetingen te stimuleren, culinaire ver-
binding te creëren of zakelijke momenten te 
faciliteren. Jij weet juist deze ingrediënten 
slim te vertalen naar concepten of verhalen 
én daarmee je community te verrassen, 
betrekken of overtuigen? Op locatie en via 
de online kanalen. 

Dit doe je zelfstandig, maar niet alleen. 
Je werkt samen met de Floormanager, 
de Chef-kok en een vast horecateam, dat 
aangevuld wordt met nieuwkomers (mensen 
met een vluchtelingen- of andere culturele 
achtergrond) die een talentprogramma via 
Stichting Culture Kitchen volgen. Een opstap 
om hun talent te ontdekken of ontwikkelen. 
Dat is het idee. 

Iets voor jou? 
Wij ontmoeten je graag. 

Eten, 
drinken en 

koken 
verbindt. 
Cultuur 
verrijkt.

Enthousiast? 
Zie jij jezelf als de nieuwe Community 

manager van Kleurrijk Nijverdal?  
Pak dan vandaag nog jouw digitale pen 

& papier en verras ons met je CV en 
korte motivatie. Deze kan je sturen naar 
Rob Beuker (r.beuker@twentexl.nl) van 

TwenteXL. Liever eerst even bellen? Dat kan. 
Rob is te bereiken via 06 388 288 76. 

Samen op reis 
Ben jij de Community manager die actief wil bouwen aan een eigen 

(offline en online) community rondom een nieuwe sociale onderneming met 
een multifunctioneel horecaconcept? Zie jij het als een uitdaging om commerciële acties 

of communicatieconcepten te bedenken en aan te jagen? Om elkaar te ontmoeten en 
de community rondom Eet- & werkcafé Kleurrijk te verbinden, verbreden of versterken. 

Heb jij commerciële voelsprieten, bruis jij van de ideeën en heb jij de drive om deze 
effectief om te zetten naar impact? Pak dan nu de regie jouw carrière en kies bewust 

voor een uitdaging binnen onze sociale onderneming. 

Wij nodigen je graag uit 
om samen op ontdekkingsreis te gaan.

Wat mag je van ons verwachten? 
Op stip op nummer 1: de kans om te 
bouwen aan een nieuwe community en 
een horecaconcept met een sociaal en 
lokaal karakter. Veel ruimte voor eigen 
ideeën, initiatief en inbreng. 

 We hebben de intentie om zo snel 
mogelijk toe te werken naar een contract 
voor onbepaalde tijd, maar starten 
met een jaarcontract. 
Een prima salaris, dat aansluit bij 
de kennis, ervaring en ambitie die je 
meebrengt.
25 vakantiedagen, een goede 
pensioenregeling, een bijdrage voor je 
ziektekostenverzekering en uiteraard 
nog een aantal andere interessante 
voorwaarden.

In ontwikkeling 
Onze website is in ontwikkeling 
en zal binnenkort te vinden 
zijn via www.kleurrijk.nu. 
Je kunt Kleurrijk nu alvast 
volgen via de social media 
kanalen.

Wie zoeken wij? 
Zie jij jezelf succesvol inhoud en invulling 
geven aan de rol van Community manager 
bij Eet- & werkcafé Kleurrijk in Nijverdal? 
Dan ontmoeten we je graag. Uit ervaring 
weten we dat de volgende punten handig 
zijn om te weten en je zullen helpen om er 
een succesvolle reis van te maken. 

 Je beschikt over MBO of HBO werk- & 
denk niveau. 

 Je hebt relevante werkervaring en een 
netwerk om deze functie tot een succes 
te maken. Wij denken zelf aan ongeveer 
5 jaar ervaring, maar laten ons graag 
verrassen door jouw ambitie of frisse kijk 
op deze functie. 

 Je bent welkom voor 38 uur, maar we 
hebben je in ieder geval 24 uur per week 
nodig. 

 Heeft de drive om het eet- & werkcafé 
elke dag een beetje meer kleur te geven. 
Richting de particuliere en zakelijke markt. 
Op locatie, bij bedrijven of online.

 Heeft een natuurlijke interesse in andere 
eetculturen, is cultuursensitief en 
sociaal. 

 Je bent creatief, actief, energiek,
initiatiefrijk, een verbinder en weet slim 
gebruik te maken van het netwerk om 
menselijke ontmoetingen te stimuleren, 
culinaire verbinding te creëren of zakelijke 
momenten te faciliteren. Maar je bent 
vooral een kleurrijke collega die de drive 
heeft om van deze sociale onderneming 
een succes te maken. 

Wat ga je doen? 
Je krijgt de kans om zelf invulling en inhoud 
te geven aan deze functie van Community 
manager. Dat is de ontdekkingsreis die we 
samen gaan maken. Dus we komen graag 
met je in contact wanneer jij ervan overtuigd 
bent, dat jij het talent hebt of bent voor deze 
vrije rol. Om je toch een richting mee te 
geven, zien wij de volgende werkzaamheden 
graag uit jouw koker komen: 

Je hebt visie en een frisse blik op het 
opstarten en uitrollen van een offline en 
online community. Richting particuliere 
gasten, maar vooral richting de zakelijke 
markt. Wij dagen jou uit een eigen draai 
aan deze rol te geven én/óf helpen je 
waar nodig.  

 Je brainstormt met het team over kansen, 
ideeën en behoeftes. 

 Jij bedenkt commerciële acties die po-
sitieve impact hebben op de community, 
werkt ze uit, zet ze in de markt en volgt 
ze op. Wij denken bijvoorbeeld aan 
‘take a colleague, ‘buy one give one’, 
business lunch strippenkaarten, co-work 
arrangementen etc. Wij zijn benieuwd 
naar jouw ideeën. 

 Je ontwikkeld community of commu-
nicatieconcepten die impact maken en 
voert ze uit. Wij denken aan vergader-
concepten, private diner voorstel, 
maandelijkse cateringarrangementen op 
de zaak, flex desk memberships, business 
borrels, (proef)werk deals etc. En jij? 

 Je bent een actief netwerker. Lokaal en/
of regionaal weet jij jouw kleurrijke verhaal 
over de bühne te krijgen. Soms op korte 
termijn of incidenteel, soms op langere 
termijn en meer duurzaam. 

 Je bent een denker, doener en door-
pakker, maar je durft vooral initiatief te 
tonen en nieuwe dingen te proberen 
om de community uit te breiden. Je bent 
bekend met het activeren van ver-
schillende online kanalen. Weet social 
media in te zetten om fans te creëren. 

 Denkt out of the box wanneer het gaat 
om netwerken bouwen. Gelooft in het 
verwoorden of verbeelden van verhalen 
én in het impact maken & meten. 

 Je hebt een zelfstandige rol, maar werkt 
nauw samen met de Floormanager, 
Chef-kok of de rest van team Kleurrijk. 

 Je hebt contact met Stichting Culture 
Kitchen rondom sociaal-culturele events 
of activiteiten die door de Stichting 

 georganiseerd worden of verhalen vanuit 
de deelnemers. 
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