Elektricien / Technieker Zoo Planckendael
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19e-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke ZOO Planckendael en ZOO Serpentarium Blankenberge. 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. Nu ook in het gloednieuwe Elisabeth Center Antwerp,
concertzaal & congrescenter.

▪

Je maakt deel uit van ons Technisch Beheer te Planckendael. Je bent lid van een klein team van technische
medewerkers.

▪

▪

Je voert onderhoudswerken aan de technische installaties te Planckendael.
▪

Je spoort problemen op.

▪

Je maakt herstellingen of vervangt toestellen/onderdelen.

▪

Je controleert preventief bekabelingen en elektronische toestellen.

▪

Je controleert de meters van het elektriciteitsnet.

Je plaatst nieuwe installaties of begeleidt externe contractors bij de plaatsing. Je voert voorbereidende
werken uit. Je voorzit de correct signalisatie en handleiding voor gebruik. Je controleert uitgevoerde werken.

▪

Je helpt mee aan kleinschalige projecten.

▪

Je werkt zowel binnen als buiten, aan zowel grote technische installaties als kleine toestellen.

VEREISTEN
▪

Je beschikt over grondige kennis van elektriciteit (inclusief hoogspanning).

▪

Je hebt kennis van meet en regeltechnieken.

▪

Je hebt een basiskennis van automatisatie (domotica, PLC) en netwerken.

▪

Je kan technische plannen lezen.

▪

Je hebt oog voor veiligheid.

▪

Je bent flexibel. Je kan mee ingeschakeld worden in onze weekend- en avondpermanentie.

AANBOD
•

Je werkt voltijds (38u45/week) met een contract van onbepaalde duur.

•

Je komt terecht in een boeiende job in een unieke groene omgeving. Je wordt deel van een vriendelijk
en informeel team.

•

Je werkplaats is bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is parking voorzien indien je met de wagen
komt.

•

Naast loon en extra legale voordelen (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!

