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Vereniging Rotterdam Central District zoekt een Community Coördinator 

Voor onze Vereniging Rotterdam Central District zijn wij op zoek naar een 
Community Coördinator. Ben je communicatief sterk, weet jij wat nodig is om 
een event van A tot Z strak te organiseren en kun jij netwerken met elkaar 
verbinden? Lees dan verder!  

Over het Rotterdam Central District (RCD) 

Het RCD is een belangrijk gebied voor de stad. Het is een grote mobiliteit hub 
en entree, een economische motor met grote internationale bedrijven en veel 
innovatieve start ups en scale ups en alles daartussen in. Een gebied waarin 
gewerkt, gewoond en gerecreëerd wordt en de komende jaren een groot 
aantal ontwikkelingsprojecten gestalte krijgt. Sinds 2009 brengt Vereniging 
RCD de verschillende gebruikers van het gebied samen. 
 
Vereniging RCD bestaat uit de leden van deze diversiteit aan grote en kleine 
bedrijven die werkzaam zijn in of aan het gebied. We zoeken naar diegene 
die de leden, de (business)community, van de Vereniging RCD onderling 
weet te verbinden, informeert en inspireert, nieuwe leden aantrekt en 
daarmee een uniek en aantrekkelijk netwerk creëert in het gebied waar je als 
bedrijf niet kunt ontbreken. Vereniging RCD werkt nauw samen met de 
Stichting BIZ RCD. 
 
Dit ben jij: hands-on, zelfstandig, een organisatietalent en ondernemend.  

Rotterdam is jouw stad en je bouwt graag aan een groeiende 
(business)community waarin je een leidende rol hebt. Je bent zichtbaar 
aanwezig als vast aanspreekpunt voor onze leden en relaties. Je kan snel 
schakelen in een netwerk en weet de juiste mensen en bedrijven te vinden. 
Ook kun je goed inschatten wat wensen en behoeften zijn en daarop 
anticiperen met activiteiten. Events organiseren is jouw tweede natuur en ook 
de communicatie kan aan jou worden overgelaten. Je vindt het leuk om mede 
vorm te geven aan de inhoud van het RCD-magazine waarbij je op de 
redactievergadering met interessante input en verhalen komt die aanspreken 
voor de lezers in het gebied en je leden een podium geeft. Je kunt deze 
content tevens vertalen naar de nieuwsbrief en social mediakanalen. Je 
creëert samenhang tussen deze verschillende werkzaamheden zodat 1 + 1 = 
3. Tot slot laat je geen kans onbenut om geïnteresseerde bedrijven aan 
Vereniging RCD te binden. 
 
Je werktijden zijn in principe flexibel en de werkzaamheden vinden plaats in 
overleg met het bestuur van Vereniging RCD.  

Wat neem jij mee?  
 
● Je bent van nature een verbinder.  
● Organisatietalent. 
● Ondernemende instelling.  
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● Sterke communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels).  
● Je hebt een positieve mentaliteit en bruist van de ideeën.  
● Ervaring op gebied van online marketing en je kan hier zelfstandig mee aan 
de slag.  
● Ervaring met community- of event werkzaamheden. 
● Je hebt HBO/WO denkniveau.  
● Woonplaats Rotterdam is een pré.  

Wat bieden wij jou?  
 
● De verantwoordelijkheid om onze community verder uit breiden, events te                  
organiseren en jouw persoonlijke netwerk te laten groeien. 
● Ontwikkeling van jouw talenten en flexibiliteit. 
● Een ZZP-opdrachtovereenkomst voor 16-uren per week. 

Zie jij het zitten?  

Stuur dan je motivatie en CV voor 28 februari 2023 naar 
info@rotterdam-centraldistrict.nl. 
 
Mail ons gerust als je nog vragen hebt over de vacature.  


