
Ons huis
De GalleryHouse is een stoer, eigentijds huis waar mensen wonen, werken en elkaar ontmoeten op basis 
van gemeenschappelijke passies en levenswaarden. Bij ons staat de mens centraal en vieren we het 
leven. Onze bewoners hebben een eigen ruime appartement en delen met elkaar hoogwaardige ruimten 
zoals de multifunctionele lobby, restaurant/bar, fitness en een luxe wellness met zwembad en sauna. De 
dienstverlening is op maat, het huis is compact, en de sfeer is gemoedelijk. Daarnaast biedt de 
GalleryHouse 24/7 professionele zorg en service gecombineerd met een eigentijdse visie op het nieuwe 
werken.

De kandidaat
Eind augustus 2020 zijn we begonnen met de GalleryHouse. We hebben ons in eerste instantie gericht 
op het maken van een uitgebreid ondernemersplan, het creëren van online zichtbaarheid en 
merkidentiteit. Er is een slimme website ontwikkelt alsmede een prachtige brochure. De socialmedia 
kanalen zijn functioneel ingericht en we hebben geïnvesteerd in online marketing. Dit alles heeft in een 
vrij korte tijd geresulteerd in veel belangstelling van zowel particulieren als zakelijke relaties. Door hun 
kennis en ervaring hebben we de GalleryHouse nog meer weten te perfectioneren. 

Nu de (nieuwe) economie langzamerhand weer open gaat vinden wij dat we juist nu een stapje harder 
moeten zetten en zijn daarom per direct op zoek naar creatieve, ondernemende businesspartner(s) die 
kansen ziet en pakt om de GalleryHouse slim en gedegen van de grond te krijgen. Je denkt in 
oplossingen en kan overtuigend overbrengen waarom juist ons concept de toekomst heeft.

Reageren
Als partner krijg je een unieke kans om de GalleryHouse vanaf het prille begin een stevige impuls te 
geven. Je staat aan de wieg van ons bedrijf, je krijgt daardoor veel ruimte en inbreng. Vanzelfsprekend 
heb je ervaring en ben je een netwerker pur sang. Je beweegt je makkelijk in de werelden van het 
conservatieve ontwikkelen en kunt met jouw progressieve stijl indruk maken en mensen mee krijgen. Je 
werkt nauw samen met de initiatiefnemers van de GalleryHouse en andere partners.

Aangezien de GalleryHouse een startend project is, is van bezoldiging nog geen sprake. Echter staan wij 
open om verschillende scenario's te bespreken. Desgewenst kan dat contractueel worden vastgelegd.

Enthousiast geworden, of heb je meer vragen? Stuur dan gerust een e-mail aan 
Steve Oakes s.oakes@galleryhouse.nl of bel naar 06 12 22 07 36
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