Uitvraag Cumulus Connector
Wat is Cumulus Park?
Cumulus Park is het gebied in Zuidoost tussen de Bijlmerdreef en Burgemeester Stramanweg.
In dit gebied bevinden zich de ING, de Hogeschool van Amsterdam en ROC MBO-college
Zuidoost met kantoren en onderwijslocaties. Deze partijen hebben samen met de Gemeente
Amsterdam het initiatief genomen om Cumulus Park te ontwikkelen tot een Opportunity
District. Dit kansrijke district wordt een plek van verbinding tussen bedrijven, onderwijs en
individuen. Een plek waar professionals (in wording) zich kunnen ontwikkelen. De focus
thema’s van Cumulus Park zijn digitaal talent, financieel, professioneel excelleren en
economisch transformeren.
Het Cumulus Park consortium is op zoek naar de Cumulus Connector. De Cumulus Connector
is verantwoordelijk voor de programmering in het gebied. Om de ontwikkeling en ambitie van
het Opportunity District Cumulus Park tot stand te brengen werkt de Cumulus Connector
samen met verschillende partijen.
Wie is de Cumulus Connector?
- Een creatieve spin in het web met een groot netwerk binnen en buiten het stadsdeel
Zuid Oost.
- Een persoon die pragmatisch aan de slag gaat om vol overtuiging draagvlak voor
Cumulus Park te creëren.
- Iemand die mensen motiveert, enthousiasmeert, adviseert, inspireert en de taal van
het onderwijs, de overheid en ondernemers spreekt,
- Een verbinder pur sang, die mensen en bedrijven naar het gebied trekt, partijen
verbindt en nieuwe trends (inter)nationaal en lokaal signaleert. Alles met het doel dit
te vertalen naar en te betrekken bij de verdere ontwikkeling van Cumulus Park als
opportunity district.
- De Cumulus Connector grijpt alle kansen voor het gebied, werkt oplossingsgericht in
goede harmonie met partijen samen. Onze kandidaat gaat voor de Samenwerking.
Met een hoofdletter.
- Een persoon die het sub-doel om (veel) meer kansen binnen het stadsdeel te creëren
voor (potentiele) professionals niet uit het oog verliest. De Cumulus Connector
herkent zich in de kernwaarden en thema’s van Cumulus Park.
Competenties
- Samenwerken: Je werkt flexibel en productief samen met diverse partijen en
collega’s.
- Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van de context van Zuidoost en die van de
betrokken partijen.
- Resultaatgerichtheid: Je bewaakt de voortgang en werkt resultaatgericht.
- Oordeelsvorming: Je weegt mogelijkheden tegen elkaar af komt tot onderbouwde en
realistische oordelen.
- Weten wanneer anderen moeten worden betrokken: Je signaleert ontwikkelingen
tijdig en weet de juiste personen te betrekken bij de uitwerking van deze
ontwikkelingen.
- Communiceren: Je communiceert helder in zowel woord als schrift.

Specifieke kennis (pré)
- Kennis van innovaties en trends op het gebied van de thema’s.
- Kennis van het midden- en klein bedrijf.
- Kennis van het middelbaar- en hogeronderwijs.
- Kennis van nieuwe business modellen en economische transformatie.
- Kennis van de verhoudingen en bewegingen in Amsterdam Zuidoost.
Inzet
De verwachting is dat de inzet van de Cumulus Connector gemiddeld 20 uur per week zal
vragen voor een periode van minimaal 6 maanden. Het beoogde uurtarief is €65,- (excl. BTW).
Plek in de organisatie
Het Cumulus Park consortium is georganiseerd in een Taskforce (planvorming, operationeel)
en een Board (bestuurlijk). De Cumulus Connector werkt samen met en in ondersteuning van
de Taskforce. Zij komen elke twee weken samen voor overleg en rapporteren elk kwartaal
terug aan de Cumulus Board. In de huidige situatie is Cumulus Park primair een virtuele
organisatie. De verschillende gebouwen van de partners kunnen worden gebruikt als werkplek
door de Cumulus Connector wanneer de situatie dit toelaat.
Reageren? Stuur een mail en CV naar t.appel@dzp.nl

