Vacature Medewerker Technische Dienst

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en kundige ‘Alleskunner’ om ons team te versterken.
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor alles wat met (preventief) onderhoud en
techniek binnen en buiten de 2 appartementenhotels in Amstelveen (Cityden Up & Cityden
The Garden) te maken heeft. Je rapporteert rechtstreeks aan de Head of Operations van
beide hotels.

In de positie van Alleskunner (lees: Medewerker Technische Dienst of kortweg TD’er) ben je
verantwoordelijk voor het in operationele staat houden van alle E & W installaties. De basis
reparaties en/ of het oplossen van storingen voer je zelfstandig uit en voor het zwaardere
werk neem je contact op met de betreffende installateurs en stuur je deze ook aan.
Hiernaast ben je veelal bezig met het uitvoeren van reparaties aan apparatuur, meubilair,
sanitair, voorzieningen, verlichting, schilderwerk, behang, etc. Een groot gedeelte van de dag
ben jij op de vloer aanwezig, maar daarnaast besteed je ook wat uren aan de administratie.
Natuurlijk ben jij ook de contactpersoon voor de leveranciers van bijvoorbeeld de liften, de
brandmeldinstallatie, warmte-installatie, airconditioning, etc.

De belangrijkste taken en verantwoordelijken zijn:
•

Het in operationele staat houden van de alle E & W installaties in beide hotels en het
uitvoeren van reparaties zoals hierboven uitvoerig beschreven.

•

Verrichten van periodieke controles en preventief onderhoud.

•

Inplannen en toezicht houden op, en controleren van werkzaamheden van diverse externe
partijen.

•

Doen van bestellingen van de door jou vereiste materialen en gereedschappen.

De professionele en gastvrije kandidaat die wij zoeken:
•

Heeft ervaring in een soortgelijke functie, hoeft niet perse in een hotel te zijn geweest

•

Je bent woonachtig in de omgeving Amstelveen

•

Minimaal 4 dagen per week (32 – 40 uur)

•

Je hebt een MBO opleiding in technische richting afgerond

•

Zelfstandig werken is voor jou geen enkel probleem

•

Is in staat te improviseren en is flexibel in de te verrichten werkzaamheden en werktijden

•

Heeft een representatief voorkomen en is sociaal vaardig

•

Beheerst de Nederlandse en Engelse taal (mondeling) goed

•

Is in het bezit van rijbewijs B

•

Vindt het geen probleem om bij storingen ook in de avonden/ weekenden (incidenteel)
urgente zaken ter plaatse op te lossen (uiteraard worden deze uren weer gecompenseerd)

•

Geen 9 tot 5 mentaliteit

•

Minimaal 3 jaar (mag ook 30 jaar zijn) ervaring in een relevante positie; grijze haren van harte
welkom!

•

Inrichten van eigen werkplaats en materiaalbestellingen doen.

•

Last but not least; Je hebt gevoel voor humor.

Ben je enthousiast geraakt na het lezen van de vacature? Stuur even een kort mailtje (lang
mag ook) met je relevante werkervaring en een persoonlijke introductie. Wij drinken graag
een kop koffie met je! Jorg Lammers (jorg@cityden.com) www.cityden.com

