
 

 

 
 
 
 
 
 

Startup Village zoekt een enthousiaste Community Manager 
 
 
Startup Village 
Startup Village is de hub voor startups met focus op de technologische kennisdomeinen 
AI, Quantum computing en Blockchain. Wij zijn gevestigd op het Amsterdam Science 
Park en bieden 35 startups tot kantoor omgebouwde containers en een eventstudio op 
een inspirerende locatie. De sterke community profiteert van het startup ecosysteem op 
Amsterdam Science Park, waar Startup Village actief deel van uitmaakt. Wij verbinden 
startups met wetenschap, talent en het bedrijfsleven. Zie www.startupvillage.nl.  
 
Om een levendige tech community uit te bouwen zijn we op zoek naar een proactieve 
tech-savvy Community Manager. Zij/Hij rapporteert aan de directeur van Startup 
Village en werkt nauw samen met de Partnership- en Marketingmanager.  
 
 

Doel 
De Community Manager heeft als doel het (uit)bouwen van een levendige community 
van startups, scale-up en bedrijven en deze proactief te beheren en te mobiliseren. De 
community vindt in deze persoon een dagelijks aanspreekpunt voor vragen over 
Startup Village. Maar nog belangrijker, hij/zij verbindt initiatieven, mensen en 
organisaties binnen en buiten het netwerk tot een actieve waardevolle community.  

Tech events, meet-ups en netwerkbijeenkomsten spelen daarbinnen een grote rol, of 
wel in eigen beheer of wel in samenwerking met externe netwerk- of media partners. 
De Community Manager is verantwoordelijk voor opbouw en inzet van een brede 
evenementen kalender, inclusief de implementatie en uitvoering van de events in eigen 
beheer.  
 
Naast het uitbouwen van de tech community, zal hij/zij zich richten op het park:  
potentiële huurders te woord staan, contracten opmaken, on-boarding nieuwe 
huurders, (aansturen van) onderhoud park.  
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Verantwoordelijkheden 
Community management 

• Op/uitbouwen van een levendige community van startups, scale-ups en 
bedrijfsleven, waarbij (betaald) membership vereist is  

• Persoonlijk contact en relatiemanagement met community. Organiseren en 
bijwonen van sociale activiteiten (samen met horeca op de village) voor de 
community, zoals VrijMiBo, monthly drinks, BBQ en pubquiz  

• Opzetten en beheren van community (co-working) software  
• Eerste aanspreekpunt voor potentiële huurders, aanvragen en on-boarding van 

nieuwe huurders, huurcontracten gereed maken binnen standaard template,  
(aansturen van) onderhoud park, dagelijks contact met de horeca 

Event management 
• Opbouw evenementen kalender voor en door community 
• Implementeren en uitvoeren evenementen kalender, beheren reservering 

systeem incl offertes en facturen   
• (aansturen van) Opbouw en afbouw van de evenementen ruimten  

Communicatie 
• Opzetten en implementeren van communicatie kalender 
• (aansturen van) Social media en nieuwsbrieven ontwikkelen 

 

Kandidaatprofiel 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste man/vrouw, met affiniteit en interesse in tech en 
startups. Hij/Zij heeft intrinsieke interesse in ontwikkelingen en trends in Tech; AI, 
Quantum computing en Blockchain EN spreekt ‘”de taal” van het brede netwerk. Hij/Zij  
bouwt een band op met de community vanuit de inhoud, waarmee de community wordt 
gemobiliseerd en verbonden met elkaar en aan Startup Village.  

Het netwerk waar Startup Village deel vanuit maakt, zit op het Amsterdam Science 
Park, het is dan ook belangrijk dat de kandidaat zich kan verplaatsen de 
wetenschappelijke insteek op technologie en kan inschatten hoe Startup Village de 
relatie opbouwt met deze doelgroep.  

De Community Manager toont een proactieve en  zelf-startende houding. Hij / zij is 
accuraat en kan zelfstandig taken uitvoeren.  

  



 

 

Kwalificatie en ervaring  
• HBO  of WO opleiding en denkniveau 
• Bekend met inhoud, netwerk en jargon AI, Blockchain, Quantum computing   
• 1-3 jaar werkervaring in startup wereld en/of met community management waarbij 

evenementen programmeren, opzetten en uitvoeren een onderdeel is geweest 
• Ervaring met standaard Microsoft programma’s en design programma’s (Adobe, 

Canva, Squarespace, Mailchimp) 
• Ervaring met het opzetten van co-working software  
• Pragmatisch, leergiering, zelfstarter, proactief 
• Vloeiend Nederlands en Engels in woord en schrift 
 
 
Arbeidsvoorwaarden 
• 2100 – 2500 euro pm bruto o.b.v. fulltime contract 
• 30 vakantie dagen o.b.v. fulltime contract 
• Pensioenopbouw 
• Jaarlijkse opleidingsbudget 2500 euro  
• Telefoonvergoeding / laptop  
 
Wij zoeken idealiter een vaste Community Managers voor 4 a 5 dagen per week maar 
staan ook open voor een tijdelijke invulling voor minimaal 3 a 4 dagen.  

 
Graag ontvangen wij reacties voor vrijdag 4 juni op hello@startupvillage.nl. 
Mocht je vragen hebben over deze functie kun je ons bereiken op +31(0) 85 273 31 27. 
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