
Dekker Zoetermeer is the place to be in Zoetermeer en omstreken op het gebied van sport, 

eten/drinken en entertainment. In onze restaurants Lodge at the Lake, Sweet Lake Italy, Lucky’s 

Bowling & Sportsbar serveren wij vanuit een trendy hotspot (denk Ibiza, maar dan gewoon in 

Zoetermeer!) naast vegan en healthy dishes ook amazing burgers & pizza’s, zowel binnen als buiten 

op ons zonovergoten terras én stadstrand. Bij ons kan je niet alleen eten maar ook tennissen, bowlen, 

poolen, squashen, padellen en proberen te ontsnappen uit één van onze vier escape rooms.  

Bovendien is Lodge at the lake een bekende trouwlocatie! Voor meer informatie 

www.dekkerzoetermeer.nl en www.lodgeatthelake.nl 

Voor Dekker Zoetermeer zoeken wij een enthousiaste, gedreven en vooral handige 

Medewerker Technische Dienst / Pin chaser 

Wat ga je doen: 
Als Pin chaser sta je klaar om elke storing direct te verhelpen. Je controleert periodiek alle technische 
apparatuur en zorgt ervoor dat zij volgens de regels worden onderhouden. Daarnaast signaleer je 
veel voorkomende storingen/reparaties en adviseer je leidinggevenden hoe we de storingen kunnen 
voorkomen. Tevens: 

 beheer je de voorraad onderdelen en vult deze aan in overleg met je direct leidinggevende; 

 ben je altijd bezig met het vermijden van risico’s, voor jezelf, je collega’s en onze gasten; 

 assisteer je jouw collega technische dienst bij alle voorkomende werkzaamheden; 

 en onderhoud je (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. 

 Je werkt ’s avonds en in het weekend en indien nodig, ter vervanging, overdag 

 Standplaats Dekker Zoetermeer, je bent bereid om je collega’s in Dekker Warmond te 
ondersteunen. 

 
Wij bieden: 

 Een baan voor +/- 20 uur per week. 

 Een goed salaris afhankelijke van werkervaring. 

 Een aanstelling voor bepaalde tijd met de intentie deze te verlengen naar een vaste 
aanstelling. 

 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband 

 8% vakantiegeld; 

 Tantième regeling 

 Pensioenregeling bij PH&C; 

 Flexibele werktijden. 

 Werken in een sfeervol #teamdekker waar werkplezier en gastvrijheid op nummer 1 staan. 

 Vergoeding kosten woon – werk verkeer (afhankelijk van je woonplaats) en gratis parkeren 
voor de deur. 

 

Acquisitie? Nee dank u, we werven graag zelf! 

 

http://www.dekkerzoetermeer.nl/
http://www.lodgeatthelake.nl/

