Zoekt...
Facility Coördinator voor technische
uitrustingen en installaties
Wie zijn wij?
LAGO exploiteert 9 subtropische zwemparadijzen met telkens een uitgebreid en gevarieerd aanbod:
een sportzwembad met instructiebad, een familievriendelijk recreatief aanbod met
wellnessfaciliteiten en een gastronomisch aanbod in ons Rest-eau-Café: een brasserie met speeltuin
en zwemmersterras.
Daarnaast maakt ook LAGO CLUB Zwevegem deel uit van onze groep met een mooi sportief aanbod:
een sportzwembad met een recreatie- en wellnesshoek én met een hoge kwalitatieve fitness met
zowel individuele begeleiding als groepslessen. Uiteraard vind je in LAGO CLUB ook een Rest-eau-café.
In december 2018 opende het eerste Speel. (lees Speelpunt) te Zwevegem, een innovatief
binnenpretpark met het klassieke aanbod van een binnenspeeltuin en nog véél méér.
Onze centra, verspreid over gans België, kaderen in een PPS-formule.

Wie ben jij?
Je bent nieuwsgierig van aard en hebt al altijd willen weten hoe een wildwaterbaan technisch in elkaar
zit, of hoe een golfslagbad nu precies werkt. Welke technieken zitten er achter een beweegbare
bodem, achter een sauna of stoombad?
Je hebt een Professionele Bachelor of Master diploma behaald in een technische richting. Een eerste
werkervaring in deze richting (tweetal jaar) is een meerwaarde, maar geen noodzaak.
Je bent IT-literate en vind je snel je weg in diverse IT-programma’s.
Je bezit goede communicatieve skills die je zowel in het Nederlands en (minimum basis praktische
kennis) Frans kan inzetten, enige kennis van Duits is een meerwaarde. Deze skills zorgen er ook voor
dat zowel in team als zelfstandig werken geen probleem voor jou vormt.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je maakt deel uit van een stafteam dat ondersteunend, adviserend werkt naar het management
van alle centra en rapporteert aan de Senior Facility Manager;
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse opvolging van de onderhoudscontracten,
technische uitrustingen en installaties van al onze centra, de eerstelijnsaanvragen komen bij jou
terecht;
Je geeft je technische kijk bij de opmaak van nieuwe procedures of bij de
optimalisatie van bestaande procedures;
Algemeen zorg je mee voor een uniform beleid naar de verschillende centra toe;
Dit betekent ook dat jouw aanwezigheid in de andere centra op regelmatige basis
wordt aangemoedigd en vereist is;
Je komt terecht in een dynamisch, no-nonsense bedrijf in een aantrekkelijke sportieve
omgeving met een open bedrijfscultuur;

Wat bieden wij aan?
Wij bieden jou een uitdagende, verantwoordelijke job in een sportieve en dynamische omgeving.
Door het ruime takenpakket en de steeds wisselende acties is er een grote variatie aan taken.
Verder bieden wij een marktconform verloningspakket met extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, laptop, gsm-vergoeding en bedrijfswagen met
tankkaart.

Interesse in deze functie?
Ga snel naar onze site: www.werkenbijlago.be en solliciteer op deze vacature.

