
Reparaties van hotelfaciliteiten, gebouwen, kamers en appartementen 
Renovatiewerkzaamheden 
Allerhande dagelijkse klussen zoals installatietechniek, schilderen en kleine timmerwerkzaamheden
Storingen krijgen bij jou geen kans, ook niet ’s avonds en in de weekenden 
Je doet controlerende werkzaamheden in de verschillende panden. 
Om de kwaliteit te waarborgen, geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de leidinggevende 

Opheffen van storingen en uitvoeren van eenvoudige reparaties aan apparatuur, installaties, voorzieningen in
bedrijfsafdelingen, gastenkamers en algemene ruimtes op diverse techniche vakgebieden m.u.v. specialistische en
omvangrijkwerk
Waarnemen van storingen en opstellen van diagnose, opheffen van stroing door montage- en
vervangings/herstelwerkzaamheden, en controleren van de goede werking na afloop.
Signaleren van veel voorkomende storingen en adviseren aan leidinggevende voor inruil/vervangen van apparatuur
·verrichten van periodieke controle-, onderhouds-, en schoonmaakwerkzaamheden aan geautomatiseerd apparatuur bijv.
keukenapparatuur en overige installaties door (de) montage – en schoonmaakwerkzaamheden, zonodig gebruik makend van
(desinfecterende ) schoonmaakmiddelen. vervangen van onderdelen en afstellen/proefdraaien van apparatuur
Verrichten van bouwkundige onderhoudswerkzaamheden aan gebouw, gastenverblijven en algemene ruimtes
Voorbereiden van verbouwingen, installatie nieuw apparatuur e.d. door uitruimen van ruimtes, demonteren van verlichting op
apparatuur, verrichten van breekwerkzaamheden e.d. verlenen van assistentie aan derden bij verbouwingen , installaties e.d.
inruimen van ruimten na werkzaamheden
Verrichten van onderhoud groenvoorzieningen, terrassen en tuinmeubilair.
Beheren van kleine voorraad hulpmiddelen, bestellen van voorraden en beheren van eigen werkruimte , apparatuur en
gereedschap
Beantwoorden van vragen en opmerkingen van gasten en collega’s

Je houdt van verschillende werkzaamheden en staat open voor verschillende werktijden 
Grote mate van zelfstandigheid en oog voor detail.
Je bent flexibel; iedere dag is anders! 
Representatieve uitstraling want je werkt in een omgeving met onze gasten. 
Ervaring als medewerker technische dienst in de toeristische of recreatiesector is een pré.  
Ook een pré is als je Duits spreekt. 
Je bent een harde werker en weet van aanpakken.

Een flexibele functie in een moderne organisatie
Een klein en persoonlijk team 
Ruimte voor eigen invulling, initiatief en persoonlijke ontwikkeling 
Salaris passend bij de functie
Jaarcontract, 24 – 38 uur
Baan met zekerheid voor de langere termijn

Wij zijn op zoek naar een gedreven en enthousiaste “handyman” die ons team komt versterken en ervoor zorgt dat
alles op volle toeren blijft draaien. 

 Seayou Zeeland heeft verschillende accommodaties in Domburg, Middelburg en Zoutelande en timmert verder aan de weg! De
afdeling Technische Dienst is een belangrijke factor bij het onderhoud, renoveren en uitbreiden van onze accommodaties. 
De technische dienst draagt dagelijks bij aan een veilig en comfortabel verblijf voor de gasten van Seayou Zeeland. 

Wat ga je doen – in het kort? 
Jij houdt de accommodaties van Seayou Zeeland draaiende; 

Ben jij die medewerker Technische Dienst die we zoeken en wil je uitgebreidere informatie over de werkzaamheden?
Lees dan verder: 

Wat vinden wij belangrijk? 

En verder: 
Wij zoeken een allround en oplossingsgerichte medewerker met ervaring in een recreatieve of horeca omgeving, die flexibel kan
omgaan met verschillende werkzaamheden, dagen en tijden. Werken in wisselende diensten en op feestdagen is voor jou geen
probleem. 

Niet onbelangrijk voor jou! 

Pas jij in dit profiel en ben je op korte termijn beschikbaar? Stuur dan je cv met korte motivatie naar Tamar van
Mastrigt: tvanmastrigt@bommelje.nl. Voor vragen kun je haar telefonisch bereiken via nummer 0118 – 58 16 84. 
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