
 

 
 

 

Vacature: Medewerker technische dienst (FT) 
 
Wie zoeken wij? 
Het is jouw tweede natuur om probleemoplossend te werken. Problemen zijn er in jouw ogen bijna 
nooit, alleen oplossingen. Daar moet je een echte aanpakker voor zijn met veel technisch inzicht. Je 
bent graag buiten en werkt het beste wanneer je vrij gelaten wordt in je functie. Kortom, je bent 
iemand die van aanpakken houdt met de drive om alle gasten een geweldige vakantie te geven 

Werk je graag in een gezellig en zelfstandig team? En wil je werken op een 5-sterren vakantiepark in 
het mooie Limburg? Vakantiepark Leukermeer in Well (Limburg) is op zoek naar een enthousiaste, 
zelfstandige medewerker voor de technische dienst met doorgroei mogelijkheden naar technisch 
beheerder. Interesse? Lees hieronder dan snel meer: 
 
 
Wie zijn wij? 
Vakantiepark Leukermeer is een veelzijdig bedrijf gelegen op een schitterende plek in Noord-Limburg, 
direct gelegen aan het Leukermeer. Al ruim 35 jaar is Vakantiepark Leukermeer het leukste 
vakantiepark in Limburg. Een prachtige plek waar jong en oud zich vermaakt en geniet van een 
topvakantie.  

Je krijgt de kans om deel uit te maken van de opstart en opening van Marina Resort Leukermeer waar 
momenteel 132 luxe vakantiewoningen en 34 appartementen worden gerealiseerd alsmede een 
trendy nieuw horecagelegenheid met prachtig uitzicht over het Leukermeer. 
 
 
Welke werkzaamheden ga je verrichten? 
• Gebreken signaleren en melden 
• Opsporen en verhelpen van storingen 
•  Basisonderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan installaties en apparatuur 
• Verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in o.a. de verhuurobjecten en centrale 
   gebouwen. 
• Je komt met verbeteringsvoorstellen om zaken adequaat op te pakken 
• Je bent medeverantwoordelijk voor het op orde houden van de voorraden 
 
 
Wat vragen wij van jou? 
• Goede beheersing van Nederlandse en Duitse taal 
• Flexibel en stressbestendig 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Je bent bereid om in de weekenden en avonden te werken 



 

 
 

• Technische opleiding of affiniteit met techniek en klussen. 
• Relevante werkervaring in een soortgelijke functie 
• Ervaring met installatiewerkzaamheden is een pre 
• Gastvriendelijk en uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 
 

Wat bieden wij jou? 
• Werken op het leukste vakantiepark van Limburg 
• Werken op een toplocatie 
• Een gezellige werksfeer met een leuk team 
• Ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling 
• Een zelfstandige baan binnen een succesvol en groeiend bedrijf 
• De mogelijk om in overleg op het park te wonen 
• Reiskostenvergoeding 
• 25 vakantiedagen 
• Marktconform salaris volgens CAO Recreatie en vakantiegeld 

Indien je interesse hebt in deze mooie, uitdagende baan, stuur dan je CV met motivatiebrief op naar: 
beheer@marinaresortleukermeer.nl ter attentie van Bart Wijnhoven. Wij laten zo snel mogelijk iets 
van ons horen. 
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