MEDEWERKER
TECHNISCHE
DIENST

Ben jij die ene technical wizard die met veel plezier mysteries van oude gebouwen ontrafelt
en komt met een eigentijdse oplossing? Heb je daarnaast een technische opleiding afgerond
en lijkt een uitdagende baan binnen de horeca je waanzinnig leuk? Voor onze overkoepelende
organisatie, Gouda Gastvrij (Relais & Châteaux Weeshuis Gouda, Lichtfabriek, Museumcafe en
Keck), zijn wij op zoek naar een:
Medewerker technische dienst
Jij bent degene bij wie de buurvrouw aanbelt als er een lamp opgehangen moet
worden of als de elektriciteit uitvalt. Je hebt twee rechter handen en gaat een
uitdaging zeker niet uit de weg. ‘Nee dat kan niet’ is geen tekst voor jou. ‘Ik los het
op’ of ‘ik ga het gelijk regelen’ zijn meer jouw woorden. Bij ons kom je te werken
in een internationale omgeving waar je je technische kennis inzet om storingen en
problemen op te lossen en te voorkomen.

Dit verwachten we van jou:
• Je hebt een technische MBO/HBO opleiding afgerond, beschikt over een vergelijkbaar
erkend diploma en/of relevante ervaring in een soortgelijke functie;
• Je spreekt in ieder geval vloeiend Nederlands en Engels. Wij zouden het fantastisch vinden als
je een extra vreemde taal beheerst;
• Je hebt een brede interesse en op elke technische vraag wel een antwoord;
• Je voelt je als een vis in het water in een team, maar werkt net zo makkelijk zelfstandig;
• Je hebt er geen problemen mee om aangestuurd te worden;
• Je bent representatief, toegankelijk en sociaal;
• Je kunt snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden;
• Je bent gastvrij en hebt alles over voor je collega’s;
• Je bent flexibel en overal voor in;
• Je bent zelfverzekerd en stressvolle situaties ben je makkelijk de baas;
• Je hebt aan één woord of blik genoeg en schiet je collega’s zonder twijfelen te hulp. Ook als ze
daar niet om vragen.
Dit ga je doen:
• Informeren en maken van afspraken met externe dienstverleners over te verrichten
werkzaamheden;
• De beheer van het gebouw komt voor jouw rekening;
• Opmerken en opheffen van storingen en uitvoeren van eenvoudige, veel voorkomende
reparaties aan apparatuur, installaties en voorzieningen binnen de gehele organisatie;
• Periodieke controle, schoonmaakwerkzaamheden, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
aan diverse installaties en vervangen van onderdelen;
• Bijsturen van problemen, opvangen van vragen en klachten van zowel gasten als interne
afdelingen en deze naar ieders tevredenheid afhandelen;
• Bijhouden van logboek met verrichte werkzaamheden en het vastleggen van gebruikte
materialen en middelen;
• Je draagt verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het meubilair en inventaris op de
kamers en in de openbare ruimtes van het hotel;
• Jij draagt zorg voor het behoud van de professionele uitstraling van het hotel en de kamers;
• Werken volgens huidige milieu- en veiligheidsnormen;
• Bijhouden van de gas-, water-, en elektriciteitstanden en het managen van het
energieverbruik;
• Beantwoorden van vragen van gasten en medewerkers en ze informeren over ze hoe de

diverse apparaten en voorzieningen dienen te gebruiken;
• Opvragen van offertes bij derden en/of bestellen van benodigde apparatuur of onderdelen
volgens de gangbare procedures.
Wat bieden wij je:
Oscar Wilde zei ooit: ‘Be yourself, everyone is already taken.’ En dit is precies waar Relais &
Châteaux Weeshuis Gouda voor staat. WSHS is een dynamische plek waar je welkom bent en
dat ook voelt. En waar je genoeg ruimte krijgt jezelf en je talenten te ontdekken en ontwikkelen.
Wij bieden uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden:
• WSHS maakt onderdeel uit van de waanzinnige hotelcollectie van Relais & Châteaux. Alle
hotels en restaurants die bij Relais & Châteaux zijn aangesloten hebben twee dingen gemeen:
ze leveren een uitstekende kwaliteit en een unieke service. Samen met ons, ga jij deze belofte
ruimschoots waarmaken;
• WSHS Gouda is centraal gelegen in het oude centrum van Gouda op loopafstand van zowel
het Centraal Station als bushaltes;
• Een unieke, verassende, inspirerende werkomgeving waar verschillende facetten aan bod
komen. En het mooie is, jij bent er vanaf het begin bij betrokken;
• De mogelijkheid te werken aan je persoonlijke ontwikkeling d.m.v. trainingen en cursussen;
• Een afwisselende, full time baan – 38 uur – met werkdagen van maandag tot en met zondag;
• Een marktconform salaris in lijn met de Horeca CAO.

Ga jij met ons dit sprookje aan? Solliciteer dan snel via het sollicitatieformulier en wie
weet spreken we elkaar binnenkort!

