
Martini Hotel Group bestaat uit diverse hotels en restaurants in Groningen/ Haren en  

Zuidlaren. Ter versterking van de afdeling technische dienst zijn wij op zoek naar een 

Medewerker technische dienst (ft) 

Als medewerker technische dienst ben je verantwoordelijk voor het in operationele staat houden van 

de voorzieningen van onze bedrijven.  

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden en taken:  

 Uitvoeren van onderhoudsschilderwerk aan wanden/muren/plafonds, deuren, kozijnen, etc. in 

het hele hotel. Verrichten van reparatieschilderwerk, behangen van wanden en vervangen van 

gebroken ruiten. Uitvoeren van reparaties aan deuren, ramen, kamermeubilair, etc. 

 Voorbereiden van en meewerken bij verbouwingen, bij de door buitenfirma’s uitgevoerde 

werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. 

 Beheren van de werkvoorraad en van de eigen werkruimte en apparatuur. 

 Afstemmen van werkzaamheden met het management 

 Opheffen van storingen en uitvoeren van reparaties aan apparatuur, installaties, voorzieningen, 

sanitair, verlichting, e.d., op elektrotechnisch en werkkundig gebied. 

 Opsporen van storingsoorzaak, demonteren en vervangen/herstellen van delen, controleren 

van de goede werking. 

 Verrichten van periodieke controles en onderhouds-/schoonmaakwerkzaamheden aan 

apparatuur in de hotelkamers en de algemene ruimtes. 

 Verrichten van installatiewerkzaamheden op elektrotechnisch gebied, waaronder het 

aanleggen van bedrading volgens voorschriften. 

 Legionella preventie in gastenkamers en publieke + algemene ruimtes 

 

Functie eisen en benodigde competenties 

 in bezit van Rijbewijs B 

 zelfstandig kunnen werken 

 Technische achtergrond 

 5 jaar ervaring in soortgelijke functie 

 allround technische kennis electra, installaties & bouw 

 Honorering conform CAO voor het horecabedrijf 

 38 uur per week (ma-zo) 

 Bereid tot bereikbaarheid ’s weekends 

 In een straal van max 10 km buiten de stad Groningen, Haren of Zuidlaren wonen 

 Werkervaring binnen een dienstverleningsbedrijf is een pré 

 Nederlands schrijven / spreken: goed 

 Engels spreken: pré 

 Correct optreden tegenover hotelgasten  

Wij bieden een afwisselende baan in een plezierige werkomgeving met een jong, ambitieus en 

professioneel team. Beloning is conform de Horeca CAO. 

Wil je meer weten en zien over ons? Bezoek dan onze website www.martinihotelgroup.nl/ . 

Lijkt het je leuk om te werken voor een bedrijf waar onze “directe”  samenwerking met jou is gericht 

op een langdurige en plezierige relatie? Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief  en CV voorzien 

van een pasfoto.   

http://www.martinihotelgroup.nl/


Deze kun je sturen naar: 

Martini Hotel Group 

t.a.v. personeelszaken 

o.v.v. Technische dienst 

Ged. Zuiderdiep 8 

9711 HG Groningen  

Of per mail t.a.v. mevrouw I. Dalebout-Brakema naar pz@martinihotelgroup.nl  graag onder 

vermelding van de functietitel.  

Reageren kan totdat de vacature is ingevuld! 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

mailto:pz@martinihotelgroup.nl

