
12/09/2020
Medewerker(ster) technische dienst (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: VDAB 61440488

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe en maintenance industrielle

Secteur d'activité : Moyens d'hébergement divers

Lieu(x) de travail : • DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Ben je technisch onderlegd op vlak van elektriciteit, sanitair
en schrijnwerk, groenonderhoud? Heb je daarnaast reeds
ervaring met het algemeen onderhoud van
gebouwen/openbare ruimtes? Als medewerker technische
dienst ben je verantwoordelijk voor herstellingen in de
bungalows van het bungalowpark op vlak van sanitair,
elektriciteit. Daarnaast sta je in voor het groenonderhoud.
Sunclass Durbuy is op zoek naar een enthousiaste
medewerker(ster) technische dienst die zich thuis voelt in
onze dynamische werkomgeving.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef d'équipe en maintenance industrielle

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Dienstverslagen opstellen en actualiseren (operaties,
werkzaamheden, incidenten, aanpassingen, ...)

• De activiteiten van een team coördineren

Een organisatie leiden

• De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en de
conformiteit van de uitbating van infrastructuur of gebouwen
controleren (begaanbaarheid in de winter, herstellingen, ...)

• Schade analyseren (beschadigingen,
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weersomstandigheden, ...) en de gepaste acties
ondernemen

• Teams, diensten, afgevaardigden, directies, ... adviseren
en technisch bijstaan

• Je hebt kennis van elektriciteit, sanitair en schrijnwerk of
een van deze

• Je bent handig en gaat op een efficiënte manier te werk

• Je bent stipt en correct in het uitvoeren van de
toevertrouwde opdrachten

• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig
werken

• Je kan samenwerken en hebt goede sociale vaardigheden

• Je bent bereid tijdens de weekends te werken

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : Je bent verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van
het bungalowparkJe taak bestaat uit het uitvoeren van
allerlei kleine herstellingen en installaties in de bungalows
met betrekking tot sanitair, elektriciteit, groenonderhoud,
timmerwerken, etc.

Contact

Nom de la personne : Dhr. Gillis

E-mail : jobs@sunclassdurbuy.com
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