
 

 

 

 

 

 

Medewerker Technische Dienst (FT) 

 

Voor de Martini Hotel Group met vestigingen in Groningen, Haren en Zuidlaren zoeken wij 

een gastvriendelijke professional in de verschillende vestigingen. De Martini Hotel Group is 

een moderne en vooruitstrevende onderneming van toonaangevende bedrijven in de 

gastvrijheidssector, die complementair en onderscheidend zijn. Wij zijn klein genoeg om een 

familiebedrijf te heten en groot genoeg om internationaal te zijn.  

 

Wat verwachten wij van jou? 

Als medewerker technische dienst ben je geheel verantwoordelijk voor het in operationele 

staat houden van de voorzieningen van onze bedrijven. Wij zijn op zoek naar een zelfstandige 

werknemer die allround kennis heeft van electra, installaties en bouw en die binnen een straal 

van 10km buiten Groningen, Haren of Zuidlaren woont. Mocht je daarnaast enige ervaring 

hebben binnen een dienstverlenend bedrijf, dan vragen wij jou om te solliciteren. 

 

Wat zijn jouw taken?  

- Onderhoud van schilder- en behangwerk aan wanden, muren, plafonds e.d. 

- Reparaties uitvoeren aan deuren, ramen en kamermeubilair, maar ook aan apparatuur, 

installaties, sanitair en verlichting e.d. 

- Voorbereiden van en meewerken bij verbouwingen uitgevoerd door externe firma’s 

- Opsporen en opheffen van storingen 

- Verrichten van periodieke controles en onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden 

aan apparatuur en algemene ruimtes 

- Verrichten van installatiewerkzaamheden op elektrotechnisch gebied, waaronder het 

aanleggen van bedrading volgens de voorschriften 

- Legionelle preventie in hotelkamers en openbare ruimtes 

- Beheren van werkvoorraad en apparatuur 

- Overleg met management 

 

Heb jij? 

- Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijk functie 

- Rijbewijs B 

- Geen bezwaar hebben tegen flexibele werktijden, ook op feestdagen en weekenden 

 

Wat kan je van ons verwachten? 

Wij bieden jou een leuke baan in een mooi en gezellig restaurant met een informele 

werksfeer. Tevens maak je deel uit van een fijn team van bedieningsmedewerkers. Daarnaast 

bestaat doorgroeien tot de mogelijkheden. Salariëring is conform het 

Arbeidsvoorwaardenreglement van de KHN, gerelateerd aan je werkervaring plus 



achtergrond.  

 

Solliciteren 

Ben jij die bedieningsmedewerker die wij zoeken? Stuur dan je CV (inclusief pasfoto) en 

motivatiebrief naar pz@martinihotelgroup.nl t.a.v. mevrouw P. Boon o.v.v. medewerker 

bediening – Taveerne. Voor meer informatie kunt u telefonisch (050-5886556) of per mail 

contact opnemen. 

 

Reageren kan tot uiterlijk 21 september 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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