
 

Technisch all-round medewerker  

Sentowerpark 

Sentower Park te Opglabbeek is een multifunctionele eventhal dat naast de organisatie 

van eigen evenementen (zoals de paardenevents ,de Limagro beurs, Boks gala, 

Sleddog competition, ea.) ook beschikbaar is voor activiteiten en evenementen 

georganiseerd door derden. 

Het ultramoderne hippisch centrum beschikt over vier binnen pistes, 4 buiten pistes, 

stallingen, een ruitershop, restaurant, Fitness, VIP ruimtes en vergaderzalen. In eigen 

beheer organiseren we voornamelijk springwedstrijden op zowel nationaal als 

internationaal niveau. 

Als technisch allround medewerker bent u verantwoordelijk voor het algemene 

technisch onderhoud binnen het domein van Sentowerpark en voert u 

herstellingen uit waar nodig. 

U bent het aanspreekpunt wat betreft preventief en curatief onderhoud en nazicht 

van zowel de gebouwen, pistes al de technische installaties. Je streeft hierbij naar 

een perfecte staat van de gebouwen en terreinen alsook het optimaal functioneren 

van ons materiaal en machinepark aan de hand van structureel nazicht en het 

tijdig vervangen van diverse onderdelen. 

Wij zoeken een enthousiast persoon die het leuk vindt in een team alsook 

zelfstandig te werken. Verder denk je organisatorisch en strategisch mee en help 

je de organisatie groeien. 

 

 

 



 

Taken 

 de verantwoording voor het onderhoud in en rond de gebouwen, binnen en buiten 

 de verantwoording voor onderhoud centrale verwarming, sanitair en airconditioning 

 onderhoud en controle van rollend materiaal (schäffer, tractor, quad, ea.) 

 diverse algemene herstellingen op gebied van loodgieterij en elektriciteit. 

 Het tijdig detecteren van defecten en interventies plannen met de verantwoordelijke 

 Klein onderhoud (vervangen lampen, plaatsen van plinten, gordijnen ea.) 

 montagewerk, afhankelijk van de geplande evenementen 

 verantwoordelijk voor het magazijn 

 

 

 

Profiel  

 A2 diploma in een technische richting (elektriciteit, mechanica, schrijnwerkerij, 
meet- en regeltechnieken) of bent gelijkwaardig door ervaring. 

 U heeft enkele jaren ervaring in een veelzijdige en technische onderhoudsfunctie 

 U beschikt over een operationele kennis van het Engels. 

 U bent zelfstandig en functioneert optimaal zonder directe aansturing 

 U bent pro-actief en doordacht 

 U kan improviseren, bent sterk organisatorisch en zorgt dat planningen 
gerespecteerd worden 

 U bent flexibel en stressbestendig; 

 U hebt totaal geen 9to5 mentaliteit (zeer belangrijk aangezien wij 
evenementmatig werken) 

 U bent bereid om indien nodig te werken in weekends  

 U hebt oog voor detail, kan zelfstandig werken en bent nauwkeurig in de 
uitvoering van de werkzaamheden 

 U beschikt over een rijbewijs B (BE is een pluspunt) en eigen vervoer. 

 U kan een werken met heftruck, hoogtewerker, quad ea. 

 U zoekt een uiterst afwisselende job 



Je komt terecht in een uitdagende functie waar flexibiliteit, communicatie en 
initiatief zeker van pas komen! 

Wegens nauw contact met het hoger management draag je rechtstreeks bij tot de 
verdere groei van dit bedrijf! 

Een brede functie waarin u techniek, schrijnwerkerij en mechanica combineert met een 
hands on mentaliteit . Deze job biedt afwisseling , een uitgebreid takenpakket en 
werkzekerheid. 

 

Interesse: 

Gelieve CV met foto en motivatie te mailen naar marijke@sentowerpark.com 


