Dekker Warmond en Dekker Zoetermeer maken deel uit van een succesvol groeiend familiebedrijf.
Wij hebben alles in huis voor feestelijke, sportieve en zakelijke evenementen tot 3.000 personen. Bij
ons kan je naast lunchen, borrelen en gezellig eten ook bowlen, tennissen, golfen, poolen, padellen,
squashen en trouwen. Kwaliteit zowel qua service, beleving en food staan bij ons hoog in het
vaandel!
Voor Dekker Warmond zoeken wij een enthousiaste, gedreven en vooral handige

Medewerker Technische Dienst (fulltime)
Wat ga je doen:
• Je staat klaar om elke storing direct te verhelpen.
• Je controleert periodiek alle technische apparatuur en zorgt ervoor dat zij volgens de regels
worden onderhouden.
• Je signaleert veel voorkomende storingen/reparaties en adviseert je leidinggevende hoe we
de storingen kunnen voorkomen.
• Je verzorgt de opbouw en het licht&geluid etc. bij -met name- grote partijen.
• Je beheert de voorraad onderdelen en vult deze aan in overleg met je direct leidinggevende.
• Je bent altijd bezig met het vermijden van risico’s, voor jezelf, je collega’s en onze gasten.
• Je assisteert je collega technische dienst bij alle voorkomende werkzaamheden.
• Je bent aanspreekpunt voor alle technische zaken voor de afdelingen.
• Je onderhoudt (mede) op jouw perfecte manier de allernieuwste bowlingmachines Qubica
AMF & Brunswick.
Wat kan je:
• Uiteraard ben je technisch (brede kennis) en je kunt dit bewijzen door je ervaring of
opleiding.
• Je bent collegiaal en gastgericht.
• Je bent zelfstandig maar kunt ook samenwerken, je begrijpt namelijk dat overleg altijd nodig
is om samen een doel te bereiken.
• Hoewel je veelal overdag zult werken ben je flexibel om ook ’s avonds en in het weekend te
werken.
• Standplaats Dekker Warmond, fe bent bereid om op beide locaties te werken.
Bij Dekker kom je terecht in een gezellig team binnen een informeel familiebedrijf waar ruimte is
voor persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden flexibele werktijden en een goed salaris afhankelijk van
werkervaring. Als medewerker van Dekker heb je de mogelijkheid om gratis gebruik te maken, onder
bepaalde voorwaarden, van onze sportfaciliteiten (poolen, padel, bowling, tennis, squash en golf).
Heb je interesse? Wij ontvangen graag jouw cv en motivatie via vacatures@dekkerwarmond.nl t.a.v.
HR en wie weet word jij onze nieuwe collega!
Acquisitie? Nee dank u, we werven graag zelf!

