Medewerker onderhoud & herstellingen (flexi)
@Corsendonk Duinse Polders

Functieomschrijving
In 2 uithoeken van België – de Kempen en de Kust – kan je terecht voor een
deugddoende en zalige vakantie bij Corsendonk Hotels. Iedereen vindt er zijn
gading, want je kan kiezen tussen vakantiecentra, een stadshotel, een
boutique hotel of zelfs een voormalig klooster. Alle hotels hebben hun eigen,
unieke karakter en liggen op een centrale of rustige en groene locatie en
vormen de geknipte uitvalbasis voor uitstapjes in de streek.
De groep heeft zijn hoofdzetel in Turnhout.
Momenteel zijn wij voor Corsendonk Duinse Polders te Blankenberge op zoek
naar een gemotiveerde medewerker onderhoud/herstellingen (flexi) die
beschikbaar is tijdens de weekenden.
Uw taken: klusjes in het hotel uitvoeren zoals beschadigingen bijwerken,
schilderwerken, kleine herstellingen, onderhoud… Kortom een leuke en
afwisselende bijverdienste voor een handige Harry/Mary.
U werkt sinds 3 kwartalen terug minstens 4/5 bij een andere werkgever en wil
graag wat bijverdienen aan het zeer voordelige statuut van flexi-jobs.

Wie zoeken we?
•
•
•

Voldoe je aan de voorwaarden voor een flexi job?
Ben je graag in de weer en beschikbaar in het weekend?
Dan ben jij diegene die we zoeken!
Leergierigheid en motivatie is waar wij binnen Corsendonk naar op
zoek zijn!

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•

Handvaten, glas, rails, ... van deuren en ramen herstellen of vervangen
Elektrische installaties onderhouden en herstellen (verlichting, ventilatie,
intercom, ...)
Groene zones en buitenruimtes onderhouden
De ondergrond klaarmaken (muren, houtwerk, ...) en de tussentijdse en
afwerkingsverflagen aanbrengen
Defecten aan een installatie vaststellen (verlichting, verwarming,
sanitair, ...)

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•

Plannen en organiseren
Verantwoordelijkheid
Resultaatgerichtheid
Zelfstandigheid
Flexibiliteit

Wat bieden we?
•
•

Afwisselende jobinhoud
Aantrekkelijke verloning volgens het statuut van flexi-job: bruto = netto

Plaats tewerkstelling
Hotel Corsendonk Duinse Polders (Blankenberge)
BARON RUZETTELAAN 195, 8370 BLANKENBERGE

Solliciteren?
TAV: Dhr. Dries Vanackere
Gelieve uw CV te bezorgen aan vanackere@corsendonkhotels.com

