Vacature (38 uur)
Medewerker Technische Dienst
richting elektrotechniek
Over Apenheul
Apenheul is een prachtig, groen dierenpark in Apeldoorn. Jaarlijks beleven zo’n 500.000
bezoekers hier een onvergetelijke dag uit. Tussen de loslopende apen leren ze meer over de
apen en hun soortgenoten in het wild. Zo stimuleren we liefde voor dieren en natuur. Met het
Apenheul Natuurbehoudfonds zijn we wereldwijd actief om de apen en hun leefgebied te
beschermen. Daarnaast ligt aan de rand van Apenheul één van de meest duurzame
congreslocaties van Nederland: De St@art. Hier vinden jaarlijks zo’n 300 congressen,
evenementen en familiefeesten plaats.

Wat kom je bij ons doen?
Als medewerker Technische Dienst werk je in het team Technische Dienst. Dit team bestaat uit 8
ervaren medewerkers. Samen zorgen jullie ervoor dat het park technisch gezien in perfecte staat is
én blijft. Je doet onderhoud en je lost storingen en andere dingen die niet goed gaan op. Je werkt aan
heel verschillende taken en projecten. De ene keer ben je bijvoorbeeld druk met onderhoud aan
dierverblijven. De andere keer los je technische problemen aan speeltoestellen voor kinderen op, of
werk je mee aan nieuwbouwprojecten. Bij alles wat je doet, ben je bezig met techniek en veiligheid
en herken je (mogelijke) problemen.

Welke eigenschappen heb jij?
 Je wilt dat het park perfect in orde is als het gaat om techniek en veiligheid.
 Je vindt het leuk om met snel wisselende taken aan de slag te gaan. Je weet wat het meest
belangrijk is op dat moment.
 Je hebt aantoonbare interesse in (nieuwe) technologieën op het gebied van belevingselementen
en audio/video-middelen.
 Je werkt graag in een steeds wisselende werkomgeving, waar bijvoorbeeld dieren, bezoekers of
collega’s in de buurt zijn.
 Je bent positief ingesteld en denkt in oplossingen, ook in drukke tijden.
 Je vindt duurzaam werken belangrijk. Je deelt je ideeën op dit gebied met de organisatie,
bijvoorbeeld over het gebruik van duurzame bouwmaterialen.

Wat vragen we verder van jou?
 Je bent een harde werker met MBO 2 of 3 werk- en denkniveau (richting elektrotechniek).
 Je hebt enige ervaring met onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan technische installaties en
apparaten.
 Je bent flexibel in je uren.
 Je bent bereid om mee te draaien in de storingsdienst.
 Je woont in de omgeving van Apeldoorn.
 Je hebt een rijbewijs B, liefst ook BE.

Wat bieden wij jou?
 Een baan voor 38 uur per week bij één van de leukste uitjes van Nederland. Geen dag is hier
hetzelfde!
 Een jaarcontract. Als het goed gaat, krijg je daarna een vast contract. Je start op korte
termijn.
 Een baan bij een organisatie die haar steentje bijdraagt aan een betere wereld. We werken
wereldwijd aan natuurbehoud, steunen apen in het wild en werken zo duurzaam mogelijk.
 Een bijzondere werkomgeving met mensen én dieren. De apen en andere dieren leven hier
zo natuurlijk mogelijk. Je collega’s hebben stuk voor stuk hart voor de organisatie.
 Goede kansen om je kwaliteiten verder te ontwikkelen.
 Salariëring volgens de Leisure CAO voor het dagattractiebedrijf en leuke secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Ben jij overtuigd?
Overtuig ons dan ook! Stuur ons een e-mail waarin je uitlegt waarom we jou in ons team moeten
hebben. Stuur deze e-mail en je CV naar ikbenovertuigd@apenheul.nl t.a.v. Marc Steller.

