
 
 

Vacature Creative Director 
 
Van penitiaire inrichting tot multi-hospitality experience! 
 
Koepelgevangenis Arnhem, een monumentaal gebouw uit 1886, zal op korte termijn een ware 
metamorfose ondergaan. Het transformeert tot een unieke inspiratiebron voor culi-freaks, 
festivalgangers, startups, happy co-workers, meeting- & eventspecialisten en hotelfanaten. Maar 
dan in het groot. Want ruimte, dat heeft het: zo zou je de complete Royal Albert Hall (London) 
kunnen omvatten in het hoofdgebouw! Met andere woorden: het wordt een unieke destinatie die in 
West-Europa geen gelijke kent. Koepelgevangenis Arnhem is onderdeel van EHM Group 
(www.ehmgroup.nl).  
 
Natuurlijk moet het concept verder worden uitgewerkt, een krachtige strategie worden 
geïmplementeerd en een commercieel succes worden behaald. Om dat te bereiken zijn we op zoek 
naar een  
 
CREATIVE DIRECTOR (M/V) 
  
LET’S GET TO WORK! Je bent het creatieve kompas van het bedrijf. Met de strategie van De Koepel 
als basis, neem je de leiding in de creatie van “het verhaal” en het vormgeven en visualiseren van 
het totaalconcept. Je vertaalt dit concept vervolgens naar alle onderdelen van de Koepelbeleving. 
Daarbij kan je denken aan het masterplan en het ontwerp van de verschillende units en attracties, 
maar ook aan de uitwerking van een dynamische programmering en het realiseren een ongekende 
ervaring van bezoekers en gebruikers. Wij zien de ontwikkeling van het concept van De Koepel als 
de blauwdruk voor uitrol naar meerdere locaties: in eerste instantie in Nederland maar op termijn 
sluiten we openingen in het buitenland niet uit. Samen met de Operationeel Directeur vorm je het 
MT en je rapporteert aan de groepsdirectie. 
 
ARE YOU THE ONE? 
Je vindt het heerlijk om nieuwe creaties te bedenken en weet jezelf telkens te veranderen en te 
vernieuwen. Je loopt bij voorkeur buiten de gebaande paden en weet heel goed wat je doelgroep 
inspireert. Uiteraard ben je bekend met de markt van hospitality, entertainment, cultuur en 
attractieparken. Je weet precies wat je wilt, maar je bent absoluut geen egotripper. Je houdt ervan 
om mensen mee te nemen in je verhaal, je kent de waarde van het team en je bent apetrots als jouw 
creaties en concepten gewaardeerd worden en commercieel succesvol zijn. Je hebt lef, zit vol 
energie en humor. Je voelt je thuis bij het gestructureerd managen van projecten en begrijpt dat dat 
alleen kan als je flexibel en probleemoplossend werkt. Communicatie is essentieel: zowel intern als 
in marketing, publiciteit en commercie. 
 
WAT IS JE BAGAGE? 
Je beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau, met ruime en relevante ervaring op senior/creatief 
niveau in de branche van attractieparken, verblijfsrecreatie, theaters, festivals en events. Je kunt 
bogen op een track-record van ontwikkelde concepten in de hospitality (restaurants, evenementen, 
producties en hotelthema’s). Je hebt een sterk ontwikkeld gevoel voor design, wat er leeft binnen je 
doelgroep en hebt uitgesproken ideeën om concepten zo neer te zetten dat ze commercieel 
succesvol zijn. En niet onbelangrijk: je kunt ook goed de rekenmachine hanteren.  
 
 
 
 



 
 
WE OFFER THE BEST! 
Allereerst enorm veel ruimte en vrijheid om de strategie en doelstellingen te vertalen naar unieke 
creaties. Je krijgt de kans om een van Nederlands mooiste monumenten te ontwikkelen tot een 
hyper succesvolle onderneming en de basis te leggen van een concept met internationale potentie. 
Een passend pakket arbeidsvoorwaarden, een gave bedrijfscultuur en uitstekende kansen om je 
carrière verder een boost te geven binnen EHM Group. 
 
Daarnaast hebben wij nog een aantal extra’s:  

• Veel ruimte voor creativiteit om onze gasten een top-ervaring te bezorgen. 
• Een gezellig team met veel jonge gedreven medewerkers  
• Jaarlijkse teamuitjes  
• Doorgroeimogelijkheden; Cursussen en trainingen volgen behoort ook tot de 

mogelijkheden.  
• Personeelsvoordelen bij de Koepelgevangenis, maar ook bij de collega hotels van de EHM 

Group (Hotel Haarhuis in Arnhem, Thermae 2000 in Valkenburg en Veluwe Hotel De Beyaerd 
in Hulshorst).  

 
GEÏNTERESSEERD? 
Beschrijf waarom jij de juiste persoon bent om het bijzondere bedrijf creatief en commercieel te 
gaan leiden, hoe je dat wilt doen en op welke manier je De Koepel tot een onderscheidend succes 
weet te maken. Stuur dit, samen met je cv, naar Wouter Dekker. 
 
Vertrouwelijke behandeling verzekerd. 
 

mailto:wouter.dekker@ehmgroup.nl

