
VACATURE 
OFFICE & HR MANAGER 

 
Dinner in Motion B.V. is voor haar organisatie in Eindhoven op zoek naar een  
Office & HR manager voor 24-32 uur per week. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DINNER IN MOTION & MOTION EXPERIENCE 

Dinner in Motion B.V. is een jong en sterk groeiend bedrijf wat bestaat uit twee businessunits:  
 
Dinner in Motion, het enige 360° fine-dining restaurant van Nederland, waar gasten in een digitale 
geprojecteerde wereld genieten van een gastronomische beleving. 
 
Motion Imagination Experience, een digitale lichtervaring, waar dagelijks bezoekers van diverse leeftijden 
zich laten verwonderen door lichtgevende objecten waar ze zelf onderdeel van mogen zijn. 

OVER HET TEAM 

Ons bedrijf wordt geleid door een creatief en ondernemend managementteam. Door de groei van onze 
businessunits en ambitieuze plannen voor de toekomst zijn wij op zoek naar een rots in de branding die 
ons kan ontzorgen door diverse dagelijkse taken onder haar/zijn hoede te nemen en verder te 
ontwikkelen. 
 

OVER DE FUNCTIE 

Het betreft een veelzijdige dynamische functie met veel uitdagingen. Je bent verantwoordelijk voor 
personeelszaken, vertegenwoordigt Dinner in Motion en Motion Experience op commercieel gebied en 
daarnaast ondersteun je onze organisatie met inkoop en locatiebeheer. 

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU 

▪ Communiceren met gasten over reserveringen, groepsaanvragen, specials, evt. klachten en alle 
overige relevante zaken 

▪ Je neemt de telefoon aan, beantwoordt mail en handelt reserveringen af 
▪ Beheer van personeelszaken 
▪ Opstellen vacatureteksten 
▪ Het voeren van sollicitatie- en functioneringsgesprekken 
▪ Inkoop werkzaamheden 
▪ Locatiebeheer 

WAT BRENG JIJ MEE 

▪ Je hebt minimaal HBO (MBO+) denkniveau en bij voorkeur een afgeronde relevante studie 
▪ Minimaal 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie 
▪ Jij bent representatief, vlot, commercieel en hebt een positieve vibe 
▪ Alle ballen hoog houden zit in jouw DNA 
▪ Communicatief vaardig; zowel in woord als geschrift 
▪ Nauwkeurig en zelfstandig 
▪ Vertrouwenspersoon voor collega’s 
▪ Woonachtig in Eindhoven of omgeving 
 



 

 

 

WAT WE JOU BIEDEN 

▪ Een innovatieve en informele werksfeer, waar je jezelf mag zijn  
▪ Volop gelegenheid om jezelf te ontwikkelen, door te groeien binnen de organisatie en het beste 

uit jezelf te halen 
▪ Mogelijkheid om gedeeltelijk hybride te werken 
▪ Marktconform salaris  
▪ Pensioen 
▪ Een jong, hip en innoverend bedrijf 

INTERESSE? 

Ben jij de ideale kandidaat voor deze functie? Dan horen wij heel graag van jou! Stuur jouw CV + 
bijbehorende motivatiebrief naar fleur@dinnerinmotion.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact  
met jou op. 


