De Heerlijckyt is een ins pirerende vergaderlocatie voor meerdaagse opleidingen. Zowel bedrijfs- als non-profit groepen kunnen er terecht voor een
professionele hartelijke omkadering. Ook voor feesten en vakantieverblijven is een particuliere groep welkom. De 8 0 bedden (hotelkamers en gîtes), 8
sfeervolle ruimtes, gezonde lekkere keuken, hartelijk team en 23ha natuur maken samen de meest krachtige ontmoetings - en ontwikkelomgeving voor
groepen.

Voor het beheer van het landgoed (gebouwen en park) zijn we op zoek naar een:

Landgoedbeheerder

(M/V)

Om het prachtige domein in stand te houden voor de volgende generaties met respect voor het verleden en de historiek

Verantwoordelijkheden:

•
•

Je bent verantwoordelijk voor het volledige beheer van het landerfgoed zodat de bestaande infrastructuur op de meest optimale wijze benut kan
worden. Je zorgt ervoor dat klanten het landgoed met zijn historisch karakter in al zijn glorie en rust kunnen ervaren.
Je hebt voeling met de plek en de activiteiten die er gebeuren, en stemt af met je collega’s, verantwoordelijk voor de horeca-exploitatie en voor het
inhoudelijke aanbod. Samen zorgen jullie voor een unieke beleving voor onze klanten.

Taken

•
•
•
•

•
•

Je stelt ongemakken en onveilige situaties in en rond die gebouwen vast, lost deze op waar mogelijk en /of volgt de situatie op tot deze opgelost is.
Je voert zelf eerstelijnsinterventie bij technische storingen of bij specifieke technische vragen van klanten uit. (vb aanpassen verwarmingsregimes,
aansluiten en testen van audiovisuele apparatuur en eventueel assistentie verlenen bij het opstarten ervan)
Je voert kleine en middelgrote herstellingswerken en preventief onderhoud uit.
Je organiseert het werk voor de onderaannemers, en bent niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Je weet perfect af te wegen
wat je best zelf uitvoert, en wat je kan uitbesteden.
Je werkt intens samen met de andere leden van het team en je bent het aanspreekpunt voor alle vragen mbt tot het park en gebouwen.
Je zorgt voor het plannen van het beheer, op korte, middellange en lange termijn, in lijn met het budget, dat je zelf vertaalt naar werkbare jaarlijkse en
lange termijn budgetplanningen.
Je rapporteert aan de voorzitter van de RvB (en/of zijn/haar aangestelde) en neemt tweewekelijks deel aan het management overleg en geeft input
vanuit je expertise.

Profiel

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelorsdiploma, bij voorkeur richting bouwkunde of tuinarchitectuur, of gelijkwaardig door ervaring. Ook kandidaten uit een andere
afstudeerrichting komen in aanmerking.
Je bent een goede allround technicus.
Je hebt een passie voor groen, natuur en omgeving, en de geschiedenis van het gebouw, en deelt deze graag met anderen (klanten, bezoekers, collega’s,
onderaannemers)
Je bent sociaal vaardig, assertief en communicatief.
Een flexibele en dynamische persoonlijkheid met een klantgerichte houding en teamspirit typeren jou. Je voert zelfstandig en stipt, met oog voor
detail, de toevertrouwde taken uit.
Een goede kennis van het Nederlands en Engels, en goede fysieke conditie en een rijbewijs B zijn noodzakelijk.
Je bent vertrouwd met de courante pc-toepassingen.

Wij bieden
•
•

Een 4/5 tewerkstelling van 1 jaar met een reële kans op verlenging voor onbepaalde duur op een unieke plek, vol mogelijkheden in een groeiende
organisatie met hoge mate van initiatief mogen nemen en autonoom functioneren.
Een loonpakket dat past bij je ervaring

Hoe solliciteren?
Interesse? Surf naar http://www.metsense.be en solliciteer online.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Els Faes, tel: 03/226 04 91
Meer info over de Heerlijckyt van Elsmeren kan je vinden op http://www.heerlijckyt.org/

