VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING | OPEN SOLLICITATIE (M/V/X)
Plaats: Amsterdam | Omvang: nader te bepalen |
Over Urban Resort

Stichting Urban Resort is een kleine, eigenzinnige not-for-profit organisatie die
broedplaatsen ontwikkelt en beheert in Amsterdam. Urban Resort heeft een duidelijke
visie op de culturele en creatieve sector in onze hoofdstad en heldere ambities op het
gebied van vastgoed. Op dit moment beheert de stichting 21 broedplaatsen waarin
plaats is voor creatieve, ambachtelijke en culturele zelfstandigen en organisaties. Met
een team van 25 medewerkers werken we dagelijks aan het realiseren van ruimte om vrij
te experimenteren op artistiek, sociaal en maatschappelijk vlak. Broedplaatsen waar de
huur laag is en de betrokkenheid hoog; waar reusachtige installaties en miniatuurtheater
ontstaan; waar ruimte is om een festival te organiseren, spontaan de buren op de koffie
te vragen, maar ook voor geconcentreerd monnikenwerk.
Wij werken aan veelzijdige opdrachten en projecten, en zijn een kleine, inspirerende en
sociale onderneming. Je werkt bij ons professioneel én informeel. Zelfstandig, maar
in samenwerking met een gedreven team van vaste medewerkers en zzp’ers. Je kunt bij
Urban Resort gedeeltelijk thuiswerken en je kunt, afhankelijk van het werk, je werktijd
indelen in langere en kortere dagen. We hebben ruimte voor ervaren krachten of juist
gemotiveerde starters.
Kom jij ons team versterken?

Vanuit ons brede scala aan bestaande projecten en projecten in ontwikkeling zijn we op
zoek naar talent wat ons team komt versterken. Heb je interesse in onze organisatie en
ben jij bijvoorbeeld een organisatorische duizendpoot, ijzersterk in administratief
papierwerk, of juist de beste in het opzetten van nieuwe creatieve concepten? We
verwelkomen open sollicitaties en/of staan open voor een vrijblijvende kennismaking.
Neem contact met ons op!
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Interesse? Stuur ons een berichtje via info@urbanresort.nl t.a.v. Hilde van Wijk, zodat we
kennis kunnen maken.
Let op: Omdat we inclusiviteit belangrijk vinden, hoef je geen persoonlijke gegevens mee te sturen zoals je
naam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, adres en/of foto. We hebben wel je emailadres en
telefoonnummer nodig om contact met je op te kunnen nemen. Voor vragen omtrent de procedure of functie
kan je bellen naar 020-6937575 en vragen naar Hilde van Wijk.
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