
Voor ons groeiende bedrijf zijn wij op zoek naar een Officemanager.   

Binnen de rol van Officemanager vervul je een ondersteunende, administratieve en faciliterende rol. 

Als Officemanager werk je voor diverse horecabedrijven; Hotel Parkzicht, Thym by Parkzicht, Hout 

Eindhoven en Mr. Meat. Je bent het aanspreekpunt van onze (nieuwe) teamleden en het 

management team. In deze brede functie is geen dag hetzelfde! Je bent inzetbaar op het gebied van 

personeel, financiën en managementondersteuning. 

Op het gebied van personeel ben je van A tot Z betrokken. Je voert de volgende werkzaamheden uit: 

- Werving nieuwe teamleden 

- Vacatures worden door jou geschreven 

- Aanmelden van nieuwe personeelsleden 

- Verzorgen van de onboarding van nieuwe teamleden  

- Aanspreekpunt voor administratieve personeelszaken  

Daarnaast ondersteun je onze Financieel Manager, directeuren en overige MT leden met diverse 

administratieve werkzaamheden zoals; 

- Verwerken en opstellen van in- en verkoopfacturen  

- Ondersteuning marketingwerkzaamheden 

- Organiseren van teamactiviteiten  

- Bedrijfsvisie overbrengen bij de teams  

- Werkweek van 24 uur, met passend salaris 
- Vrijheid om je werkweek zelf in te vullen. Dit mag maandag t/m vrijdag overdag zijn. 
- Een fijne motiverende werksfeer 
- Leuk en enthousiast team 
- Trainingen, opleiding en cursussen 
- Veel mogelijkheid tot eigen inbreng en meedenken op managementniveau 
- Eigen verantwoordelijkheden en vrijheden 

 

Je bent sterk in de Nederlandse taal, proactief en georganiseerd. Je omschrijft je persoonlijkheid als 

sociaal, enthousiast en betrouwbaar. Je voelt je collega’s feilloos aan en kan goed inspelen op de 

behoeftes die er zijn.  

Je hebt reeds ervaring met administratieve personeelszaken en hebt een grote affiniteit met de 

horeca.  



Wij zijn een groeiende horecaonderneming met diverse restaurants en één hotel. Met energieke en 
positieve instelling werken we allemaal samen: met elkaar en voor elkaar. We maken samen plezier, 
we zijn ambitieus, we leren samen en genieten van iedere dag samen met onze gasten. Bij ons maak 
je deel uit van de familie. 
 
HOTEL PARKZICHT 
 
Hotel Parkzicht is een  4-sterrenhotel en is geliefd bij gasten uit Nederland en wereldwijd. Onze 
gasten voelen zicht hier altijd welkom en thuis. We bieden ene warme sfeer in een rustige en groene 
stadsomgeving. Gasten krijgen persoonlijke aandacht met oprechte interesse en worden in het 
restaurant op de begane grond; Thym by Parkzicht, culinair in de watten gelegd.  
 
THYM BY PARKZICHT 
 
De keuken van Thym staat voor hoge kwaliteit, ambachtelijkheid, eenvoud en herkenbaarheid. 
Klassieke Franse gerechten zoals ze bedoeld zijn. Wij werken primair lokaal en seizoensgebonden De 
service sluit hier naadloos op aan met haar oprechte en ongedwongen gastvrijheid.  Met een 
overwegend klassieke Europees gedomineerde wijnkaart. Populaire, lokale en eigen bieren maar ook 
diverse cocktails is het aanbod aan dranken voor de gasten ruim. Thym is zeven dagen in de week 
geopend van ontbijt tot en met diner.  
 
HOUT EINDHOVEN 
 
Bij Hout komen gasten vaak voor een Napolitaanse pizza uit hout gestookte oven. Napolitaanse pizza 
is pizza zoals hij ooit bedoeld is door de echte Italianen! Een dunne soepele bodem met luchtige 
rand. Yum! Ook voor antipasti, pasta’s, gegrild vlees, vis, een verfrissende Birra Moretti (bier), maar 
ook Eindhovense bieren, een goed glas Italiaanse wijn en heerlijke desserts moet je bij Hout zijn!  
Bij Hout willen we een ontspannen, gezellige sfeer creëren. De plek waar je die top pizza eet met een 
lekker biertje. Maar ook de plek waar je uitgebreid zit te genieten van antipasti, primi piatti, een 
pizza deelt en lekker stuk vlees eet met een stevige fles wijn erbij. Het team is goedlachs, lekker 
proactief en heeft plezier met de gasten en met elkaar.  
 
MR MEAT 
 
Mr Meat is de place to be als je van vlees houdt. Met hun locatie in de Down Town Gourmet Market 
in Eindhoven zitten ze in het bruisende hart van de stad. Specialiteiten zijn grote stukken vlees welke 
langzaam gegaard worden (vaak wel 16 uur!) in de smoker. Er wordt alleen gewerkt met de hoogste 
kwaliteit vlees en mede-eigenaar en chef Maurice weet precies wat hij daar mee moet doen en 
serveert het met de mooiste glimlach van de gourmet market. 
 

Ben jij onze nieuwe Officemanager? Word jij ons nieuwe familielid? Stuur jouw CV met een 
begeleidende brief en een foto aan ons toe t.a.v. Derk van Westenburgge / Derk@hotelparkzicht.nl . 
Wij nemen binnen 3 dagen contact met jou op.  
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