
Vacature (32-38 uur) 

Medewerker 
Technische Dienst 

 
 

Apenheul, een prachtig groen park met honderden apen, biedt een unieke beleving. 
Meer dan alleen het leukste dagje uit. Apenheul is een stichting met als doel meer 
liefde voor de natuur bij onze gasten te ontwikkelen. Werken bij Apenheul is 
werken met plezier, passie en liefde voor de natuur. 
 
Wat kom je bij ons doen? 
Als medewerker Technische Dienst vind je het een uitdaging om het park technisch in 

perfecte staat te houden, waardoor je collega’s van de andere afdelingen zo optimaal 

mogelijk kunnen werken, apen een zo hoog mogelijk niveau van welzijn bereiken en 

bezoekers de ultieme beleving kunnen ervaren. Je vindt het leuk mee te denken over de 

technische mogelijkheden voor nieuw te ontwikkelen belevingselementen in het park, 

bijvoorbeeld interactieve speelelementen voor kinderen en andere ontwikkelingen waar IT 

een rol in speelt. Daarbij ben je tijdens drukte en hectische momenten in staat positief en 

oplossingsgericht te werk te gaan. Je kunt goed het overzicht op je omgeving houden, 

waarnemen waar je facilitair gezien een bijdrage kunt leveren en je signaleert (potentiële) 

knelpunten op het gebied van veiligheid. 

 
Verder: 

 werk je vanuit een teamspirit zowel binnen de Technische Dienst alsmede met andere 

afdelingen, met als doel om het gehele Apenheulpark optimaal te faciliteren; 

 vind je het vanzelfsprekend dat je ook meewerkt aan de overige werkzaamheden binnen 

de Technische Dienst. 

 heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel binnen het park met betrekking tot 

technische aangelegenheden; 

 heb je het vermogen efficiënt en effectief te blijven werken onder wisselende 

omstandigheden door je aan te passen aan de omgeving, taken, verantwoordelijkheden, 

mensen en/of dieren; 

 vind je het leuk om projecten te (helpen) begeleiden. 

 
Wie zoeken we? 

 Je hebt MBO werk- en denkniveau (richting techniek). 

 Je hebt kennis en ervaring met onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan diverse 

technische installaties en apparaten, op zowel elektrotechnisch als IT-gebied. 

 Je hebt aantoonbare interesse in (nieuwe)  technologieën op het gebied van 

belevingselementen en duurzaam werken; 

 Je bent in staat adequaat storingen en andere onvolkomenheden op te lossen; 

 Je bent in staat flexibel te schakelen en invulling te geven aan de hoogst vereiste 

prioriteit; 

 Je staat stevig in je schoenen, bent resultaatgericht en proactief; 

 Je hebt enige jaren technische werkervaring; 



 Je bent bereid tot flexibele omgang met je uren (wisselend in rustige en drukke perioden 

maar indien vereist ook ’s avonds en in het weekend). 

 Je bent bereid mee te draaien in de storingsdienst (ook in het weekend) en woont in de 

omgeving van Apeldoorn (max. 15 km); 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bij voorkeur BE. 

 
Wat vind je bij ons?  

 Een baan waarin geen elke dag hetzelfde is voor 32-38 uur (verdeeld over 5 dagen 

per week); 

 Een jaarcontract vanaf 1 januari 2017 met de intentie tot een vast contract; 

 Gevarieerd werk met enthousiaste en betrokken medewerkers; 

 De kans je kwaliteiten verder te ontwikkelen; 

 Salariëring volgens schaal 5 (minimaal €1.845,51 en maximaal €2.236,19 op basis van 

38 uur) van de Leisure CAO voor het dagattractiebedrijf met goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden; 

 
 
 
Ben je overtuigd?  
 
Probeer ons dan ook te overtuigen! Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 14 oktober naar  
ikbenovertuigd@apenheul.nl t.a.v. Rosan Knijn. 
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