
          
Mercure Hotel Antwerp City South & Mercure Hotel Antwerp City Centre is op zoek naar een enthousiaste, 
fulltime

Verantwoordelijke Technische Dienst

Het Mercure Antwerp City South hotel is een stijlvol viersterrenhotel dat gelegen is in het hart van het 
zakelijke district en op een boogscheut van het historische stadscentrum van Antwerpen. Het hotel maakt 
deel uit van FLI Group, een onafhankelijke hotelmanagement groep die 8 hotels uitbaat in België en in volle 
ontwikkeling is.

Functie
Je bent verantwoordelijk voor het in goede operationele staat houden van de technische installaties van 
onze hotels. Hiervoor werk je samen met een collega technisch medewerker.
Je zorgt dagelijks voor een goede werking van de verwarmings-, koeling- en ventilatie installaties van 
het hotel. Daarnaast controleer je ook de warmwatertemperaturen en de waterhardheid aan de hand 
van een opgestelde checklist. Bij storingen in de kamers en de hotels los je deze zelfstandig op. Je staat 
ook in voor het onderhouden en controleren van het technisch materiaal bij meetings. Er zullen ook 
regelmatig een aantal kamers preventief worden nagekeken en dit volgens een vooropgestelde planning. 
Naast je dagdagelijkse taken sta je ook in voor het onderhouden van de gebouwen en alle faciliteiten, 
hou je de regenwaterafvoeren open en onderhoud je de ventilatiegroepen (reinigen, nazicht aandrijfrie-
men en filters). Ook de koelinstallatie dien je schoon te houden. Je draagt bij aan een correct voorraad-
beheer en zorgt dat er steeds voldoende voorraad aanwezig is.

Jouw takenpakket:
• Onderhouden van de HVAC installatie
• Controle van het gebouw beheersysteem
• Keukenonderhoud
• Uitvoeren van diverse herstellingswerken en preventief onderhoud binnen de hotels
• De goede werking van de brandalarminstallatie en de brandblusapparatuur verzekeren
• Mee aansturen en begeleiden van de technisch medewerker die werkzaam is in de hotels

Profiel
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde meewerkende verantwoordelijke met de nadruk op meewer-
kend. Je zal voornamelijk met de handen aan de slag zijn met de ondersteuning van de technisch manager 
binnen FLI Group.

• Je genoot een technische opleiding en hebt reeds een aantal jaren ervaring in het onderhoud van ge-
bouwen en kennis van HVAC-systemen

• Je hebt een verzorgd voorkomen
• Je beheerst de Nederlandse taal
• Bijkomende technische certificaten zijn zeker een pluspunt

A N T W E R P  C I T Y  S O U T H



Gedragscompetenties
• Je denkt oplossingsgericht en weet prioriteiten te stellen
• Je bent een teamspeler die ook autonoom aan de slag kan.
• Je hebt een hands-on mentaliteit
• Je stelt je flexibel op. Je bent ook beschikbaar voor noodinterventies buiten de kantooruren en 

in het weekend
• Je komt terecht in de hospitality sector, een klantgerichte houding is een must
• Je bent stressbestendig
• Je bent proactief en hebt een positieve houding
• Je wil opleidingen blijven volgen

Uurrooster
• Voltijds uurrooster, 38 uren/week
• Meedraaien in wachtdienstsysteem inclusief op weekends en feestdagen van beide hotels.

Aanbod
• Je komt terecht in een enthousiast, dynamisch en zeer gemotiveerd team dat functioneert binnen een 

internationale werkomgeving.
• Uitdagende job met veel zelfstandigheid.
• Een vast contract met een correcte, marktconforme verloning met tal van voordelen zoals een 13de 

maand, ecocheques, hospitalisatieverzekering, maaltijden in de personeelskantine en personeelskorting.
• Uniform, veiligheidsschoenen en reiniging werkkledij. 
• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen gerelateerd aan de job. 

Solliciteren 
Spreekt de functie je aan en beantwoord je aan het profiel dat we zoeken?

Contacteer dan:
Jens De Page
Technical Manager
+32 (0)472 63 01 57
jdepage@fligroup.eu
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