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Zaalverantwoordelijke The Interactive Hub 
 
Over The Interactive Hub 

The Interactive Hub is een unieke locatie voor al uw vergaderingen, netwerkevents en 
feesten. De locatie is zeer vlot bereikbaar. Het ligt op een steenworp van de afrit 
Haasrode-Industrie op de E40 Leuven-Luik. The Interactive Hub beschikt over een mooie 
tuin, U bevindt zich midden in het groen. 

Wat u zeker moet weten over The Interactive Hub: 

*Wij bieden u all-inclusive formules met alle technologie, WiFi en meubilair 
*Cateringformules volgens uw wensen en budget 
*Bij ons komt u toe met een gerust gevoel 
*Wij zorgen voor een persoonlijk onthaal en service 
*Wij gaan voor 100% tevreden klanten 

Functiebeschrijving 
 

Je bent het aanspreekpunt voor alle klanten van The Interactive Hub. Je verzorgt de 
totale productie en zorgt dat alles naar wens verloopt voor de klanten. Jij bent 
verantwoordelijk voor de praktische organisatie van alle vergaderingen en feesten. 
 
Profiel 
 
Voor de uitbouw van het administratief team is MoJuice op zoek naar een 
zaalverantwoordelijke met volgend profiel: 
 

• Je bent het aanspreekpunt voor elke klant ter plaatse. 
• Je zorgt, in samenwerking met alle partners, voor een vlot verloop van elke 

meeting. 
• Je bent een duizendpoot die van aanpakken weet. 
• Je bent flexibel en houdt van teamwork. 
• Je denkt verder dan je eigen jobinhoud. 
• Je bent communicatief en organisatorisch sterk 
• Je houdt van uitdagingen en werkt graag samen met mensen met een 

verschillende achtergrond. 
• Je hebt een goed gevoel voor humor. 
• Ervaring in Horeca of in de Meeting industry is een pluspunt 

 
Aanbod 
 
Je kan aan de slag in een groeiend, jong bedrijf met een dynamische bedrijfscultuur en 
een boeiende mix van competenties.  
 
The Interactive Hub biedt een competitief verloningspakket dat in onderling overleg wordt 
ingevuld.  
 
Contact 
 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met: 
MoJuice/The Interactive Hub 
Tav. Stefan Uytterhoeven 
jobs@mojuice.com 


