Medewerker Technische Dienst
preventie & veiligheid | FULLTIME

met

specialisatie

Ben jij een technische duizendpoot met oog voor detail? Heb jij twee rechterhanden die van
aanpakken weten? Vind jij de RI&E geweldig en spreekt preventie van ongediertebestrijding jou
aan? Dan zoeken wij jou!

DE (PERFECTE) MATCH
Je hebt kennis van veiligheid en weet welke aspecten er vermeld staan in de RI&E. Naast je
werkzaamheden als dé preventiemedewerker van Vondel Hotels zal je ook meedraaien bij de
Technische Dienst. Jij hebt enige ervaring in de installatietechniek en bouwtechniek en als je al
eerder bij een Technische Dienst hebt gewerkt, zou dat mooi meegenomen zijn. Ervaring in de
hotellerie is een pré, maar alles valt te leren. 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.

JOUW JOB
Jij bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle preventietaken zoals bijvoorbeeld
ongediertebestrijding. Daarnaast houdt jij de RI&E van alle locaties van Vondel Hotels up to date
én houd jij alle collega's scherp op het gebied van veiligheid. Jij controleert met enige regelmaat
de vervaldata van hulpmiddelen en zorgt ervoor dat deze op tijd worden gekeurd.
Het contact onderhouden met preventiebedrijven zal ook onderdeel worden van jouw
takenpakket. Naast al deze leuke taken help je ook mee met allerlei zaken bij de Technische
Dienst. Jij verhelpt eventuele verstoringen en indien nodig onderhoudt jij apparatuur.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris passend bij jouw kennis en ervaring
40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid - hallo
weekendje Amsterdam of Maastricht!
20% korting in onze restaurants
Kennismaking van de hotels met gratis drankjes
Interne doorgroeimogelijkheden
Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling
Reiskostenvergoeding, indien je meer dan 10 km van werk woont
3- gangen diner voor 2 personen bij eerste verlenging contract
Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar)
Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe
trainingsmogelijkheden
Ieder jaar reiken we een Employee of the Year Award uit, dus wie weet staat deze
volgend jaar bij jou op de kast
Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)

MAKE IT HAPPEN
Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Wacht dan niet langer en solliciteer snel.
Stuur je CV naar jobs@vondelhotels.com

