
 
 

Vacature 
Citycoach Valkenburg m/v (8 uur per week) 

 
Het bestuur van BIZ Valkenburg is op zoek naar een zelfstandig professional die vanaf 1 januari 2021 als 
Citycoach van Valkenburg bijdraagt aan het versterken van het centrumgebied van Valkenburg. 
 
  
Functieomschrijving  
Als Citycoach ben je namens de BIZ hét gezicht op straat. Je loopt regelmatig binnen bij ondernemers, maakt 

een informeel praatje en informeert hen over de activiteiten van de BIZ zowel offline als online, houdt 

ondernemers op de hoogte van andere interessante ontwikkelingen, biedt een luisterend oor en inventariseert 

tegelijkertijd de behoeftes van onze ondernemers. 

Deze behoeftes zet jij om in aanbevelingen voor het BIZ bestuur. Daarnaast werk jij ideeën verder uit en zorg je 

voor een succesvolle uitvoering. Jij hebt die extra handjes die vaak net even nodig zijn voor een topresultaat 

Als Citycoach van Valkenburg ben je de verbindende factor tussen de BIZ, ondernemers in het BIZ gebied, 
gemeente Valkenburg aan de Geul en andere belanghebbenden binnen de zone. Samenwerking staat bij jou 
hoog in het vaandel en je ziet realistische kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Je vindt het een sport 
om ondernemend Valkenburg op de kaart te zetten. Je bent geen negen tot vijf type en vindt resultaat 
belangrijker dan de tijd die je erin steekt en je kunt deze functie uitvoeren als zelfstandig ondernemer.  
 
Profielschets kandidaat  
- Je hebt een groot inlevingsvermogen in de ondernemer  

- Je bent communicatief sterk op meerdere niveaus. Je spreekt de taal van de ondernemers en verstaat de taal 
van de overheid  

- Je bent een stevige gesprekspartner voor ondernemers én voor de overheid  

- Je bent snel in staat een netwerk op te bouwen  

- Je bent op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen op gebied van toerisme, horeca en retail  

- Je bent bedreven met relevante sociale media (LinkedIn, Facebook, Instagram)  

- Je bent een echte organisator met hands-on mentaliteit  

- Je werkt zelfstandig en resultaatgericht en je gaat hierbij projectmatig te werk  

- Je bent bedreven in het vinden en binden van sponsoren  

- Je bent zelf creatief en innovatief, maar kunt bovenal goed luisteren, je houdt overal je oren en ogen open  

- Je bent een echte verbinder, een bruggenbouwer die ondernemers en gemeente enthousiast weet te maken  
 
Ben jij deze verbinder?  
Reageer dan vóór 15 november a.s. naar Nicole Schurgers, secretaris BIZ Valkenburg via info@valkenburg.biz  
Je reactie bestaat uit een motivatie waarom jij de persoon bent die we zoeken (maximaal 2 A4) en uit een 

uitgebreid CV. Na een eerste selectie worden geschikte kandidaten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek 

en een pitch voor de ondernemers 


