
 

 

 

 

Het Mercure Antwerp City Centre hotel, gelegen aan het Stadspark in Antwerpen, gaat 
begin volgend jaar volledig verbouwen. Dit 4* hotel met 127 ruime en comfortabele kamers 
en 5 vergaderzalen, krijgt een lifestyle uitstraling met een dynamisch aanbod in F&B. 

Het hotel maakt deel uit van FLI Hospitality Management,  een onafhankelijke hotel management 
groep die op dit moment 9 hotels uitbaat in België en Frankrijk en in volle ontwikkeling is.  

Voor dit hotel, en het nabijgelegen Astoria hotel van dezelfde groep, zijn we op zoek naar een: 

 

Verantwoordelijke Technische Dienst 

We zoeken een gemotiveerde meewerkend verantwoordelijke met een hands-on mentaliteit. 

Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van alle technische voorzieningen in en rond de 
bedrijfspanden van de hotels. Je gaat hiervoor met je collega’s aan de slag en voert zelf reparatie -en 
onderhoudswerkzaamheden uit.  

Taken 

Dagelijks zorg je voor een goede werking van de verwarming, koeling en ventilatie. Daarnaast controleer je ook 
de warmwatertemperaturen en de waterhardheid. Bij storingen in de kamers en de hotels los je deze op. 
Daarnaast sta je ook in voor het opstellen van technisch materiaal bij meetings. Ook zullen er regelmatig een 
aantal kamers preventief worden nagekeken en dit volgens een vooropgestelde lijst.  

Naast je dagdagelijkse taken sta je ook in voor het onderhouden van de gebouwen en alle faciliteiten, hou je 
de regenwaterafvoeren open en onderhoud je de ventilatiegroepen (reinigen, nazicht aandrijfriemen en 
filters). Ook de koelinstallatie dien je schoon te houden. Je draagt bijaan een correct voorraadbeheer. 

Life & Safety is de derde component van deze functie. Zo dient de goede werking van de brandalarminstallatie 
en de brandblusapparatuur nagekeken te worden. Ook opmerkingen en inbreuken dienen opgevolgd te 
worden.  

Opleiding en verwachtingen  

Bij voorkeur genoot je een opleiding elektriciteit/mechanica of gelijkgesteld door ervaring. Daarnaast heb je 
ook ervaring in het onderhoud van gebouwen en algemene kennis van hvac installaties. Je kan zelfstandig 
werken en hebt hierbij aandacht voor kwaliteit en detail. Je hebt een goede kennis van het Nederlands en een 
basiskennis Engels. Omdat je terecht komt in de hospitality sector verwachten we ook een grote 
klantvriendelijkheid en een verzorgd voorkomen.  

Wij bieden 

Een voltijds contract van onbepaalde duur in een uitdagende en gevarieerde job in twee hotels met in totaal 
193 kamers. Daarnaast ontvang je een aantrekkelijk salaris, een wachtvergoeding en een 
hospitalisatieverzekering. 

Heb je interesse in deze vacature als technisch medewerker? Aarzel dan niet om contact op te nemen 

met Louise De Boes, HR Coördinator op hr@ramadaplaza-antwerp.com of op +32 (0) 3 244 82 95.  
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