De missie van GelreDome is om de beste evenementen accommodatie van Nederland te zijn.
GelreDome biedt onderdak aan vele publieks- en besloten evenementen, presentaties, kick-offs en
vergaderingen van verschillende groepsgrootte en is daarnaast de thuishaven van Vitesse. De
organisatie telt 17 medewerkers. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:
Medewerker Technische Dienst
(40 uur per week)
Jouw taken zijn onder andere:
• Uitvoeren van (technische) onderhoudswerkzaamheden.
• Verlenen van technische ondersteuning tijdens voetbalwedstrijden en evenementen.
• Gereed maken van ruimtes, opstellen audioapparatuur, meubilair en andere benodigdheden.
• Verrichten van alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden, zodat evenementen en
wedstrijden plaats kunnen vinden (o.a. bedienen gebouwbeheerssysteem, verhelpen van
technische storingen etc.)
• In ontvangst nemen en distributie van goederen van leveranciers.
• Contacten onderhouden met leveranciers.
Jouw profiel:
• Je hebt een relevante technische opleiding en beschikt over MBO werk- en denkniveau.
• Je bent oplossingsgericht, klantvriendelijk en in staat om zelfstandig prioriteiten te stellen.
• Je bent bereid, indien nodig, aanvullende vakgerichte cursussen te volgen (bv. NEN 3140,
Liftcursus en een cursus op het gebied van veiligheid bv. VCA).
• Je bent daadkrachtig en zelfstandig, je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, een
servicegerichte en flexibele instelling en je bent een teamplayer.
• Ook ben je bereid om in voorkomende gevallen op onregelmatige tijden te werken.
• Geen bezwaar tegen fysieke belasting en werken onder tijdsdruk.
Wij bieden:
Een dynamische en collegiale werkomgeving met een no-nonsense cultuur waarin volop ruimte is
voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. GelreDome biedt een goede salariëring
afhankelijk van je opleiding en ervaring. Het betreft een functie voor 40 uur per week. Gestart wordt
met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op een vast dienstverband.
Solliciteren?:
Herken je jezelf in het profiel en wil je solliciteren?
Stuur dan voor 14 juni 2019 je CV en motivatie onder vermelding van ‘vacature medewerker
technische dienst’ uitsluitend per e-mail naar bsmaling@gelredome.nl t.a.v. mevrouw B. Smaling.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 25. Schoolverlaters worden uitdrukkelijk
gevraagd te reageren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

