
COMMUNITY
MANAGER

• In mei 2021 opent De Kringwinkel Antwerpen de deuren van Circuit 
in het mooie Palazzo Verde-gebouw in Antwerpen Nieuw Zuid. 
Circuit is een gloednieuw en laagdrempelig belevingscentrum in 
Antwerpen Nieuw Zuid

• Circuit wordt een attractieve ontmoetingsplek voor circulaire 
en sociale ondernemers, met een circulaire concept store, een 
herstelatelier, co-workingruimten, een bar, werk- en verkoopruimtes 

• Jij wordt het aanspreekpunt van deze hub op het overlappingsgebied 
van circulaire economie, sociale economie en ondernemerschap. Je 
rapporteert aan de Innovatie Manager

• Je wordt de host en het aanspreekpunt voor Circuit. Je leidt geïnteresseerden rond en zorgt voor een warme 
omgeving waar bezoekers en community-leden zich thuis voelen

• Jouw acties en enthousiasme zorgen ervoor dat de community rond Circuit wordt opgebouwd. Je maakt de toegang 
tot Circuit zo laagdrempelig mogelijk, zowel voor buurtbewoners, ondernemers als andere organisaties

• Je brengt de community-leden en andere organisaties met elkaar in contact en legt onderlinge linken tussen hun 
activiteiten

• Als community manager ben je verantwoordelijk voor de programmatie en de praktische organisatie van een 
aanbod aan workshops/events/debatavonden/... Ze zijn gericht op de thema’s circulariteit en circulaire economie 
die je samen met de community onderzoekt en in de praktijk brengt. 

• Jouw acties en beslissingen zorgen ervoor dat Circuit een succesvolle sociale     
onderneming wordt, hiervoor hou je het overzicht over de budgetten

• Als community manager Circuit werk je in opdracht 
van De Kringwinkel Antwerpen, een uitdagende 
onderneming die toonaangevend is op vlak van 
circulariteit en sociaal ondernemerschap

• Je krijgt veel vrijheid en kansen om 
verantwoordelijkheid te nemen

• Je voltijdse uurrooster telt 36 uur per week. Alle 
gewerkte overtijd wordt omgezet in vrije dagen

• Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
vakantiedagen

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding of terugbetaling openbaar vervoer 
woonwerkverkeer aan 100%

• Tal van opleiding-en bijscholingsmogelijkheden

To do

Mail je CV naar dekringwinkelantwerpen@waw.

jobs met vermelding: Sollicitatie Community 

Manager Circuit
Bel zeker naar Tom Gréant van WaW voor 

meer info : 0497 65 02 81

Jouw plek in de kringwinkel

Jouw TalenTen

Troeven

Jouw uiTdagingen 

  600 Jobs voor mensen die heT 
moeiliJk hebben op de arbeids-

markT 

3 milJoen kg hergebruik 
per Jaar = 

339 gevulde 
zeeconTainers

• Bruggenbouwer
• Sociaal ondernemer
• Leergierig
• Flexibel
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Je kan autonoom werken en mensen 

samenbrengen
• Hands-on coördinatiewerk in combinatie 

met economisch inzicht


