
 

Ben jij die commerciële spin in het web die wij als ondernemers en 

vastgoedeigenaren zoeken? Gaat jouw hart sneller kloppen van retail, 

organiseren, verbinden en netwerken? En gaat contacten leggen en 

onderhouden met diverse partijen jouw goed af? Lees dan snel verder want 

voor een veelzijdige functie is Winkelcentrum Malden is op zoek naar een: 

CENTRUM COÖRDINATOR (ca. 8 uur per week) 

 

Over winkelcentrum Malden 

Winkelcentrum Malden is een regionaal winkelcentrum met ruim 55 

ondernemers onder één dak. Het winkelcentrum heeft een belangrijke 

regionale functie en de ambitie om verder te bouwen aan een aantrekkelijk, 

kwalitatief hoogwaardig en duurzaam winkelcentrum. Er is aandacht voor het 

bevorderen van de leefbaarheid in de omgeving en het scheppen van een 

goede balans tussen winkelen, ontmoeten en ontspannen.  

 

Functie omschrijving 

Als centrumcoördinator ben je de verbindende factor tussen besturen, 

ondernemers, pandeigenaren, gemeente en andere belanghebbenden van het 

winkelcentrum Malden. Jij voert de taken uit die in het beleidsplan staan en 

door het centrummanagement zijn opgesteld. Daarnaast zie je erop toe dat 

deze taken goed worden uitgevoerd door de diverse commissies en behoud 

hierover de regie. Je stelt het jaarplan op en coördineert alle activiteiten die uit 

dit plan voortkomen. Ook ben je verantwoordelijk voor het beheer van onze 

social media kanalen. Het is jouw missie om winkelcentrum Malden verder op 

de kaart te zetten.  

 

Functie eisen 

Als Centrum Coördinator heb je goede communicatieve vaardigheden. Retail 

ervaring of achtergrond is een pre. Je bent geen negen tot vijf type en vindt 

resultaat belangrijker dan de tijd je er in steekt. Je bent een echte organisator 

en weet moeiteloos mensen aan je te verbinden. Plannen en organiseren is 

voor jou een tweede natuur. Bij voorkeur ben je woonachting in de regio van 

Nijmegen/ Malden. 

Deze functie voer je uit als zelfstandig ondernemer tegen een vaste 

vergoeding per maand en zal gemiddeld 8 uur per week in beslag nemen.  

Wil jij meebouwen aan het leukste winkelcentrum van de regio? 

Sollicitaties kun je per mail tot uiterlijk 11 december richten aan Marc van 

Workum – voorzitter-biz@winkelcentrummalden.nl. Voor meer informatie 

neem je contact op met Marc van Workum, tel. 06-22425511 of loop binnen 

bij 024 – outlet in het winkelcentrum (naast de Kruidvat).  
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