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Handig. Dat ben jij ten voeten uit. Je steekt dan ook graag de handen uit de mouwen in de
welklinkendste zaal van ’t Stad: de Koningin Elisabethzaal. Als Verantwoordelijke Gebouw
en Techniek doe jij er elke dag alles aan om deze parel te doen schitteren. Klinkt jou dat als
muziek in de oren? Solliciteer dan nu!

ZO ZIET EEN DAG ALS VERANTWOORDELIJKE GEBOUW EN TECHNIEK KONINGIN ELISABETHZAAL ERUIT:
• Onderhoudswerken, herstellingen of aanpassingen ontsnappen niet aan jouw
arendsoog. Kleine herstellingen voer je zelf uit. Voor grotere werken schakel je de logistieke
medewerkers of externe aannemers in.
• Staat er een wettelijke keuring op de agenda? Dan begeleid jij de betrokken
keuringsorganismen én plan je de volgende keuring in.
• De Elisabethzaal heeft geen (technische) geheimen voor jou: je beheert alle technische
plannen, bewaart het overzicht in het magazijn en houdt de voorraad van onmisbare
wisselstukken op peil.
• Jij denkt niet alleen aan vandaag, ook aan morgen. Hoe maken we het gebouw nog beter,
energiezuiniger en duurzamer? Proactief verbetermogelijkheden bedenken geeft jou
energie.
• Vele handen maken licht werk. Zijn de logistieke teamverantwoordelijken afwezig? Dan neem jij
de logistieke ploeg onder je ervaren vleugels.

JIJ HEBT...
• … een technisch knappe kop dankzij je opleiding (niveau A1) en/of relevante werkervaring.
• … veel kaas gegeten van technieken zoals elektriciteit, verwarming en ventilatie. Ben je ook
thuis in koeltechnieken? Dan heb je een extra streepje voor.
• … een vlotte Nederlandse pen en tong. Kennis van Frans en Engels is een pluspunt.
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BIJ ONS KRIJG JIJ...
• Proactiviteit. Jij zit niet te wachten tot het dak naar beneden dondert en gaat actief op zoek
naar verbeterpunten.
• Helderheid. Je legt complexe technische informatie in klare taal uit aan collega’s en externen.

BIJ ONS KRIJG JIJ...
• … werkzekerheid, met je voltijdse contract van onbepaalde duur.
• … een stimulerende werkomgeving, in een adembenemende setting met fijne collega’s.
• … alles wat je nodig hebt, nu én later, met een mooi loon, een hospitalisatieverzekering en
pensioensparen.
• … een vlot bereikbare werkplek. Kom je met de trein, tram of bus? Dan betalen we je
reiskosten 100 procent terug.
• … een extra dosis plezier dankzij je abonnement op ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael én
kortingen bij andere dier- en pretparken.
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