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UNIEK CONCEPT 
–Ken je Kazerne in het hart van designstad 
Eindhoven? Met nu al rave reviews onder 
meer in de New York Times en winnaar 
van de Entree Hospitality Awards in de 
categorie 'meest trendbepalend concept'. 

In onze monumentale marechaussee 
kazerne en naastgelegen industriële loods 
genieten gasten van een 2.500 vierkante 
meter grote designexpositie met daarin een 
bar, een bar/bistro met 100 couverts, een 
multifunctionele zaal (die ook als theater 
en symposiumruimte is in te zetten) en een 
designshop. 

Als eind 2018 het erfgoed volledig 
gerestaureerd is, komen er acht exclusieve 
hotelsuites bij, een 30 couverts fine-dining 
restaurant, een exclusieve membersclub 
en een aantal kleinere multifunctionele 
ruimtes. 

Ons team is enthousiast, creatief, 
internationaal en ambitieus. De sfeer is 
kosmopolitisch met een rauw artistiek 
randje, passend bij de internationale 
ambities.

VRIJWILLGER EHV INNOVATION CAFÉ 
Voor Kazerne aan de Paradijslaan in Eindhoven. 

Communitybuilder? Geboren storyteller? Is innovatie in Design, Technologie en/
of Kennis jouw drive? En Eindhoven jouw stad? Dan zoeken wij jou! Zeker als je 
een energieke, sociale en nieuwsgierige persoonlijkheid bent, die vlot Engels (en 
Nederlands) spreekt.

Vanaf 7 juni organiseert Kazerne wekelijks het EHV Innovation Café. Een informele 
mix and match bijeenkomst – met korte inhoudelijke noot – voor de Eindhovense 
Triple Helix TDK-community: designers, technici, kenniswerkers, ondernemers, 
bedrijven, onderwijs en overheid. Oftewel het ecosysteem dat Brainport maakt. Van 
student tot CEO, van startup tot burgemeester. In het hart van de stad, iedere don-
derdag van 17:00 tot 19:00 uur.

Samen met partners als ASML, High Tech XL, Dutch Design Foundation, Design 
Academy, TU/e, VPRO Media lab, E52, Eindhoven Startup Foundation, Female 
Ventures, Sparkplug Ventures en gemeente Eindhoven creëren we een bereikbaar net-
werk van mensen die ertoe doen en willen delen; een community met impact. Doel 
is elkaar te inspireren, innovatie te accelereren, nieuwe samenwerkingsverbanden en 
meer business te genereren. Oftewel talent, ideeën en geld bij elkaar brengen. En zo 
samen bij te dragen aan een leefbare wereld van morgen.

Iets voor jou?
Heb jij zin in om dit nieuwe initiatief mede mogelijk te maken door de bezoekers 
actief te matchen? Ben je wekelijks op donderdag beschikbaar van ongeveer 16:00 - 
19:30? Mail dan je motivatie naar office@kazerne.com. We zijn benieuwd!


