
We’re hiring!

VACANCY
PROJECT MANAGER 

 



 PROJECT MANAGER
Ben jij de spin in het web die iedereen op de juiste plek weet te krijgen?

Als succesvolle Project Manager herken jij jezelf in de volgende criteria:
• Je hebt HBO werk en denk niveau;
• Je hebt tussen de 1- en de 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
• Je hebt affiniteit met de hospitality industrie, en hebt hier het liefst ook werkervaring in; •
Je bent organisatorisch sterk en communicatief vaardig;

Is deze baan jou op het lijf geschreven? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar:
Thijs Sicking, Directeur - thijs.sicking@miseenplace.nl

Het salaris dat wordt aangeboden voor deze functie ligt tussen de €2200 en €2500 bruto per maand 
op basis van een fulltime werkweek. Je komt terecht in een groeiende, internationale organisatie 
met grote naam in de wereld van de Hospitality. Een vitaliteits- en trainings budget zijn jaarlijks 
beschikbaar.

Hoe nu verder? Binnen vier werkdagen laten wij je weten of je in aanmerking komt voor de positie. 
We plannen een kennismakingsgesprek in, digitaal of live. In dit gesprek informeren we jou zo 
volledig mogelijk over de vacature, het bedrijf en het vervolg van de procedure. In overleg met jou 
introduceren we je bij onze opdrachtgever om je vervolgens te blijven begeleiden in het traject.

Als Project Manager ben jij verantwoordelijk voor het het recruitment, onboarding 
en development proces van jouw eigen kandidaten voor een of meerdere regio’s in Nederland. Je
zorgt ervoor dat de juiste horeca professionals worden gekoppeld aan de juiste banen. Daarnaast
onderhoud je intensief contact met de opdrachtgevers. 

Geen enkele dag is hetzelfde als Projectmanager bij Mise en Place, je blijft communiceren met jouw
kandidaten, ondersteunt je collega’s en zorgt ervoor dat zowel de opdrachtgevers als de werknemers
te allen tijde tevreden zijn.

Als Project Manager draag jij de verantwoordelijkheid voor de juiste inzet en ontwikkeling van de
medewerkers in een of meerdere regio’s van Nederland. Je recruit nieuwe kandidaten, zorgt ervoor
dat deze de juiste training ontvangen en dat je iedereen op de juiste plek aan de slag laat 
gaan. Daarnaast ondersteun je je collega’s waar nodig. 

In het kort ben jij verantwoordelijk voor:
• Het coördineren van de planning voor het personeel;
• Je zorgt ervoor dat iedere medewerker de juiste training ontvangt zodat ze kunnen blijven
ontwikkelen;
• Je coördineert het recruitment proces voor nieuwe personeelsleden;
• Het contact onderhouden met de opdrachtgevers
• Ondersteunen van je collega’s in hun projecten.
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