
VACATURE VASTE MEDEWERKER 
MOTION (32 TOT 40 UUR)

VOOR HÉT NIEUWE LEISURE CONCEPT TE EINDHOVEN, MOTION EXPERIENCE, 
ZIJN WIJ PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE TOPPER DIE HET VASTE 

MEDEWERKERS TEAM VAN MOTION KOMT VERSTERKEN. BEN JIJ KLAAR VOOR EEN 
NIEUWE UITDAGING EN 32 TOT 40 UUR PER WEEK BESCHIKBAAR? DAN ZOEKEN WIJ 

JOU VOOR DÉ LEUKSTE BAAN VAN EINDHOVEN! 

WAT IS MOTION?

MOTION IS EEN LICHT EXPERIENCE. EEN NIEUW SOORT MUSEUM, WAAR JE ALS 
BEZOEKER NIET ENKEL KIJKT NAAR KUNST, MAAR OOK ONDERDEEL BENT VAN HET 
GEHEEL. LAAT JE VERWONDEREN DOOR SURREALISTISCHE PROJECTIEBEELDEN. 

WORD ÉÉN MET DE KUNSTWERKEN DOOR JE MEE TE LATEN VOEREN IN DE 
ERVARING VAN LICHT EN GELUID. MAAR OOK AAN SPEELSHEID IS GEDACHT. ZO 

ZIJN ER INTERACTIEVE VLOERPROJECTIES, INSTALLATIES DIE JE MAG AANRAKEN, 
NAAR KAN KIJKEN OF KAN LATEN BEWEGEN. EEN TWEEDE COMPONENT WAT 
MOTION POPULAIR MAAKT BIJ BEZOEKERS IS DAT HET ‘INSTAGRAMMABLE’ IS. 

SCHIET DE MOOISTE PLAATJES OF NEEM EEN TIKTOK OP.

MOTION IS GEOPEND SINDS DE ZOMER VAN 2020 EN BEVINDT ZICH IN HET 
STADSCENTRUM VAN EINDHOVEN.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Als vaste medewerker binnen Motion ben jij er samen met je andere vaste 
collega’s verantwoordelijk voor dat alles op dagdagelijkse basis soepel 

verloopt. Denk daarbij onder andere aan de volgende punten:

Het zelfstandig kunnen opstarten en afsluiten van onze 
lichtkunstinstallaties en het verhelpen van kleine technische storingen. 
Wees niet bang, wij kunnen iedereen deze technische kneepjes leren!

Het zelfstandig opstarten, afsluiten en draaien van de bar. Motion heeft 
heerlijke milkshakes, smoothies en gebakjes om uit te serveren. Jij bent 
samen met je collega’s ervoor verantwoordelijk dat alle producten op 
voorraad zijn en dat de bar er representatief bij ligt.
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Het verwelkomen, begeleiden en informeren van gasten. Jij bent hét 
aanspreekpunt van Motion Experience. Het gastvriendelijk ontvangen 
van bezoekers doe jij met veel plezier op een representatieve manier. Jij 
maakt het verschil voor gasten binnen Motion door ze mee te nemen en te 
enthousiasmeren bij onze verschillende lichtkunstwerken. Het informeren 
van onze gasten doe jij ook door het beantwoorden van de Motion 
mailbox.

Het op orde houden van onze Candyshop en Merchandise winkel. Denk 
hierbij aan het tijdig bestellen van voorraad en er voor te zorgen dat alle 
producten er representatief bij liggen.

Als vaste medewerker ben je ook het aanspreekpunt voor 
weekendkrachten die incidenteel bij Motion werken. Daarbij krijg je 
ook geregeld de leiding van de dag waarbij jij ervoor zorgt dat iedere 
medewerker doet wat hij/zij moet doen en dat heel Motion Experience er 
representatief bij ligt.

Jij bent een echte teamplayer en ondersteunt daar waar nodig je collega’s.

Kortom, als vaste medewerker ben jij een flexibele duizendpoot, ben je niet 
bang voor een beetje verantwoordelijkheid en heb je vooral zin om het gasten 

ontzettend naar hun zin te maken in onze Experience.

BELANGRIJKE EISENSCHAPPEN & FUNCTIE EISEN

Je bent communicatief vaardig en vindt het leuk om gasten te 
verwelkomen en enthousiasmeren in de wereld van Motion;

Hospitality is je op het lijf geschreven en een stapje extra zetten voor de 
bezoekers doe jij dan ook met veel plezier;

Je bent secuur in je werk en zorgt er dan ook voor dat bestellingen tijdig 
gedaan zijn, mailtjes niet onbeantwoord blijven liggen en technische 
storingen op tijd worden doorgegeven.

Je bent daadkrachtig en een échte aanpakker.

Je kunt goed zelfstandig te werk gaan en denkt oplossingsgericht;

Vloeiend Nederlands in woord en geschrift is een vereiste, Engels is een pré;
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Ervaring in de horeca is ook een pré.

Je bent in of rondom Eindhoven woonachtig;

Je bent wekelijks minimaal 32 tot 40 uur beschikbaar waarvan altijd wel 1 of 
2 weekenddagen.

Weekenden, vakanties en feestdagen werken is absoluut geen probleem 
voor jou

De werktijden vinden voornamelijk plaats tussen 09:00 en 20:00. Als deze 
incidenteel afwijken is dit voor jou ook geen probleem.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

Je maakt onderdeel uit van dé nieuwste belevenis Experience in Eindhoven;

Jij werkt op de meest ‘Instagrammable’ plaats van heel Eindhoven en 
omstreken;

Je komt in een enthousiast, jong en innoverend team te werken;

Een jong bedrijf dat volop in ontwikkeling is;

Een marktconform salaris passend binnen de horeca CAO.

HEB JIJ ZIN IN EEN UITDAGING IN DE WONDERLIJKE WERELD VAN MOTION? DAN 
ONTVANGEN WIJ GRAAG JOUW CV EN MOTIVATIE VIA 

MAUD@MOTIONEXPERIENCE.NL. 
WIL JE MEER INFORMATIE OVER DE FUNCTIE, NEEM DAN GERUST CONTACT MET 

ONS OP VIA 06-46403579. 
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