WORD JIJ DE NIEUWE PLINTENREGISSEUR VAN STRIJP-S?
Met de geplande groei van het aantal woningen gaat Strijp-S als bijzondere plek waar werken, wonen, winkelen, eten en drinken en
recreëren op een ongedwongen manier bij elkaar komen een nieuwe fase in. Om het unieke karakter en de onderscheidende posiOe
van Strijp-S verder uit te bouwen moet acOef worden gestuurd op de programmering van het gebied en dan speciﬁek gericht op de
voorzieningen die het typische karakter van Strijp-S versterken.
Dit op basis van de recent vastgestelde “Plintenvisie Strijp-S” waarin één organisaOe met mandaat van alle stakeholders de opdracht
krijgt om de regie te voeren over de plintprogrammering van Strijp-S. Een invulling met winkels, horeca, cultuur en makers die
naadloos aansluit bij Strijp-S als “InternaOonal CreaOve District” met als kernwaarden bruisend, creaOef, rauw, zorgeloos en lef.
Voor de integrale uitvoering, borging en bewaking van de plintprogrammering op Strijp-S op basis van de recent vastgestelde
Plintenvisie zijn wij op zoek naar de nieuwe Plintenregisseur van Strijp-S.
Deze Plintenregisseur Strijp-S:
• Is goed op de hoogte van ontwikkelingen en trends op het gebied van commerciële en maatschappelijke voorzieningen zoals retail,
horeca, cultuur, leisure, maakindustrie en maatschappelijke funcOes
• Is goed ingevoerd in het “Eindhovense” met een acOeve toegang tot zowel het lokale als (inter)naOonale netwerk van
ondernemers in de voor Strijp-S beoogde sectoren
• Hee[ aantoonbare aﬃniteit met Eindhoven en speciﬁek Strijp-S en/of daarmee vergelijkbare “mixed-use” gebiedsontwikkelkingen
• Spreekt de taal- op zowel strategisch als operaOoneel niveau- van zowel beleggers en ontwikkelaars als van ondernemers en
vastgoedeigenaren
• Hee[ aantoonbare kennis en ervaring die bijdraagt aan de beoogde inzet van de plintenregisseur Strijp-S
• Dur[ grenzen te verleggen in denken en doen en levert daarmee meetbare meerwaarde voor de plintprogrammering van Strijp-S
The proof of the pudding is in the ea1ng ….
Interesse, meer weten? Stuur dan een mail naar info@wyne.nl

