Coördinator Patrimonium Beheer Zoo Antwerpen
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19de-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke Planckendael en het Elisabeth Center Antwerp, concertzaal & congrescenter.
Biodiversiteit, natuurbehoud, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en respect voor mens en dier zijn
leidend in onze tuinen. Onze internationale wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met prestigieuze
prijzen. Dichter bij de dieren, de natuur en dichter bij elkaar. Showing life since 1843.

Functie
•

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de technische dienst van Zoo Antwerpen.

•

Je geeft operationeel leiding aan de medewerkers van de technische dienst.

•

Je plant en volgt de uit te voeren werken op. Je optimaliseert de werking van je afdeling en rapporteert
over de werken en projecten aan de Manager Patrimonium Beheer. Je overlegt tevens met de andere
afdelingen van de KMDA.

•

Je volgt de budgetten in verband met onderhoudsprojecten en technische investeringen op.

•

Je maakt van energie-efficiëntie, milieuzorg en veiligheid een prioriteit.

•

Je geeft advies bij de ontwikkeling van technische projecten en het aankopen van technisch materiaal.

•

Je begeleidt en coördineert onderhoudswerken door derden en de verschillende (wettelijke) controles
door erkend keuringsorganisaties. Je formuleert en adviseert passende oplossingen.

•

Je zorgt voor een punctuele administratieve verwerking van de projecten en werkzaamheden

Profiel
•

Je beschikt over een technische opleiding. Je hebt relevante ervaring betreffende technisch onderhoud.

•

Je hebt ervaring in het leidinggeven en coachen van medewerkers. Je bezit voldoende kennis om correct
en efficiënt taken te verdelen en werkplanningen op te maken.

•

Je beschikt over een gevarieerde technische kennis. Je hebt kennis van o.a. hout, metaal, elektriciteit,
elektrische sturingen, verwarming, airco, pompinstallaties, en beveiligingsinstallaties.

•

Je hebt kennis van elektrische installaties (HS, domotica) en Topdesk.

•

Je hebt kennis van veiligheid op het werk en kan dit praktisch toepassen in reële situaties.

•

Je bent stressbestendig en flexibel, een mogelijke verplaatsing naar de site buiten de kantooruren bij
dringende interventies vormt voor jou geen probleem.

Aanbod
•

Je werkt voltijds met een contract van onbepaalde duur.

•

Je komt terecht in een boeiende job in een unieke groene omgeving.

•

Je werkplaats is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

•

Naast loon en extra legale voordelen (o.a. hospitalisatieverzekering, pensioensparen, 100%
terugbetaling openbaar vervoer) krijg je een KMDA abonnement en bijkomende voordelen met
betrekking tot het bezoeken van andere dier-/pretparken.

Solliciteren
Interesse? Stuur jouw reactie via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Vergeet niet om CV en motivatiebrief
bij te voegen

