
   
 

   
 

Backoffice medewerker  

 

Functieomschrijving 

MANUS is een Eindhovense tech scale-up die zich specialiseert in het ontwikkelen en verkopen van 

handschoenen voor Virtual Reality en Motion Capture. Met behulp van onze handschoenen maken onze 

klanten animaties die zij gebruiken in films en videogames. Daarnaast hebben wij een groot 

marktaandeel in de enterprise B2B VR omgeving. Een greep uit ons klantenbestand: Apple, Toyota, 

Netflix en Activision.  

Wil jij werken bij een zeer dynamische tech scale-up waar een pro-actieve werkhouding op prijs wordt 

gesteld? Dan zijn wij op zoek naar jou. MANUS bestaat sinds 2014 en groeit sindsien explosief. Om 

ervoor te zorgen dat het bedrijf op een structurele wijze meegroeit anno 2022, zijn wij op zoek naar 

versterking voor ons commerciële team. 

Als backoffice medewerker ben jij verantwoorlijk voor het opzetten, bewaken en uitvoeren van (nieuwe) 

processen. Dit kan gaan om orderverwerking, verwerken van klantdata, interne communicatie tussen de 

verschillende afdelingen, facturatie en de daarbij horende opvolgingen, of andere zaken die op je pad 

komen. Een échte alleskunner dus.  

Functie-eisen 

• MBO/HBO opleiding, bij voorkeur in commerciële richting 

• Minimaal een jaar ervaring in een soortgelijke functie 

• Uitstekende beheersing van Nederlandse taal 

• Uitstekende beheersing van Engelse taal 

• Je hebt een goede kennis van MS Outlook en Office 

Wij bieden 

• Een informele werksfeer in een platte organisatiestructuur 

• 25 vakantiedagen op basis van een fulltime werkweek 

• 8% vakantiegeld, uitbetaald in mei 

• Een positie waar veel ruimte is voor eigen invulling 

• Een marktconform salaris 

• Reiskostenvergoeding (NS-Businesscard) 

• Een modern pensioen 

Vanwege onze groei als bedrijf zijn er voldoende mogelijkheden om jezelf zowel persoonlijk als 

professional verder te ontwikkelen.  

Soort dienstverband: parttime 
Parttime uren: 24-32 uur per week 
Rooster: in overleg 

Ben je geinteresseerd in deze positie of heb je nog andere vragen, stuur dan je sollicitatie naar 

jobs@manus-meta.com. Wij zien deze graag tegemoet.  
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