
 

 
Medewerker Technische Dienst - Fulltime 
Ben jij een technische duizendpoot met oog voor detail? Heb jij twee rechterhanden die van aanpakken 
weten? Spreekt accuratesse en kwaliteit jou aan? Ben jij in staat om elke storing te verhelpen? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! 
 
Wat zijn jou werkzaamheden? Als Medewerker Technische Dienst ben jij verantwoordelijk voor het 
algemeen onderhoud van de hotels, B&NB en appartementen binnen Vondel Hotels. Jij streeft ervoor 
om elke storing op te heffen en reparaties aan apparatuur, installaties, voorzieningen, sanitair, 
verlichting e.d. op elektrotechnisch en werktuigkundig gebied glansrijk uit te voeren. Daarnaast zorg jij 
ervoor dat er periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur in kamers, keuken, 
buffetten en aan installaties plaatsvinden. Jij bent op elektronisch gebied goed onderlegd, waardoor je 
in staat bent om installatiewerkzaamheden zoals het aanleggen van bedrading te verrichten. Jij staat 
ook je mannetje bij het  voorbereiden van en meewerken bij verbouwingen. De maandelijkse controle 
van de brandmeldcentrale valt ook onder jouw verantwoordelijkheid. Ook is het belangrijk dat je de 
werkvoorraad, eigen werkruimte en apparatuur beheert. 
 

Wie zoeken wij? 
Je hebt kennis van elektra, installatietechniek en bouwtechniek en ervaring als medewerker in de 
Technische Dienst. Ervaring in de hotellerie is een pré. Je hebt een goede basiskennis en bent leergierig. 
Je bent een teamplayer, maar gaat ook gemakkelijk zelfstandig te werk. Je beheerst de Nederlandse 
taal goed in woord en geschrift. Het gaat in deze functie om een fulltime dienstverband, werken in 
weekenden en beheer van de storingstelefoon hoort hier ook bij. 
 

Wat bieden wij jou? 
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

 Collectieve bedrijfsfitness  

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werkt woont 

 Interne doorgroeimogelijkheden  

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen 

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 



 

 
Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Nieuwjaar met een spetterend cadeau 

 Elk jaar een employee award per hotel 

 Nieuwe hotel openingen 
 

Meer informatie over jouw werkplek 
Vondel Hotels is een jonge, dynamische en groeiende organisatie  met collectie 4-sterren hotels, short-
stay appartementen en geweldige restaurants. In deze collectie is de hand van hotelier en eigenaar 
Arjen van den Hof altijd zichtbaar. Zijn werkwijze is even eenvoudig als fenomenaal. Hij versmelt 
krachtig interior design met een zelfgekozen collectie hedendaagse kunst, waarbij de historische 
karakteristieken van de panden zorgvuldig behouden blijven. Voeg daar de perfecte service door 
toegewijd personeel aan toe en het succes van dit exclusieve collectief is verklaard. Vondel Hotels is als 
een tweede thuis voor zowel zakelijke als leisure gasten. 
 
Het portfolio van Vondel Hotels bestaat nu uit Hotel Vondel met restaurant JOOST, Hotel Roemer, Hotel 
JL №76, b&nb Herengracht, Hotel De Jonker, Hotel De Hallen met restaurant Remise47 en shortstay 
appartementen in het De Hallen complex en shortstay appartementen op de Prinsengracht. Daarnaast 
zal in 2018 Hotel Monastere Maastricht, Hotel De Overtoomse Houthandel en Hotel Mercier geopend 
worden. 
 
Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie van 
unieke hotels? Dan is werken bij Vondel Hotels iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel! 
Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com! 
 

 


