Capabel Taal helpt je verder met het leren van de Nederlandse taal.
Daarnaast kun je aan de slag in een betaalde baan. Samen met een
landelijke hotelketen biedt Capabel Taal jou deze kans.

Medewerker Technische Dienst (m/v)
Functieomschrijving
Als medewerker Technische Dienst ga je aan de slag bij een bekende landelijke hotelketen. De
hotelketen bestaat uit hotels in het drie- en viersterrensegment. De hotels richten zich op zakelijke
gasten en leisure gasten. De hotels zijn middelgroot en allemaal gelegen op de betere locaties in
Nederland. Gasttevredenheid, continuïteit en innovatie zijn de belangrijkste pijlers waarop de
groei van de hotels wordt gerealiseerd.
Eerst ga je tijdens een inwerkperiode van twee maanden met behoud van uitkering het werk van
medewerker Technische Dienst leren. Daarna ga je aan de slag in een oproepcontract.
Jouw taken zijn:


Je bent verantwoordelijk voor het operationeel houden van de voorzieningen in het hotel,
onder andere door het controleren van een goede werking.



Je houdt je bezig met het opsporen en opheffen van storingen.



Je demonteert en vervangt apparatuur, installaties, voorzieningen, sanitair en verlichting,
voert hier reparaties aan uit en herstelt onderdelen.



Ook verricht je installatiewerkzaamheden op elektronisch gebied. Hieronder valt het
aanleggen van bedrading volgens voorschriften en het aanleggen en uitbreiden van
bekabeling voor signaleringssystemen of datatransmissie.



Je voert periodieke controlewerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden
schoonmaakwerkzaamheden uit aan apparatuur en installaties.



Je helpt mee aan de voorbereiding van een verbouwing en werkt hieraan mee.



Regelmatige inzet als medewerker Technische Dienst bij een ander hotel van de keten.

en

In welke plaatsen staat deze vacature open?


Sluis (combinatiefunctie met afwashulp); Ter Heijde (combinatiefunctie met huishouding);
Leeuwarden (combinatiefunctie met afwashulp en tuinonderhoud); Kerkrade; Exloo.

Arbeidsvoorwaarden
Contractvorm
Startdatum

: Oproepcontract
: Na succesvolle werkervaringsplaatsperiode (gemiddeld twee maanden)

Duur dienstverband
Salarisindicatie

: 9 maanden
: € 9,34 vanaf 23 jaar per uur. Indien je jonger bent is het jeugdloon van
toepassing
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Wat wordt gevraagd?
Je hebt in ieder geval voldoende kennis van de Nederlandse of Engelse taal om instructies op te
kunnen volgen en de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Je hebt een goede inzet en
motivatie. Je bent flexibel qua werkuren en je bent beschikbaar om in de weekenden te werken.

Geïnteresseerd? Neem contact op!
Let op! Je kunt je opgeven wanneer je een traject inburgeren of traject Staatsexamen volgt bij
Capabel Taal, of een dergelijk traject gaat volgen. Neem contact op met Peggy Beckers voor
meer informatie op 06-518955156.
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