
 

Voor het onlangs geopende Hampton by Hilton Antwerp Central Station zijn wij per direct op zoek 
naar een medewerker Technische Dienst 

 

 

 

Over Hampton by Hilton Antwerp Central Station 

Sinds 21 juni is Hampton by Hilton Antwerp Central Station geopend voor het grote publiek! Gelegen 
op een fantastische locatie, midden in het centrum van Antwerpen, tegenover het prachtige historische 
Centraal Station en grenzend aan de Diamantwijk, mooie winkelstraten en de Zoo van Antwerpen.  
 
Met 145 functionele kamers, een cosy restaurant & bar en een eigentijdse fitness, kunnen wij vol trots 
zeggen, dat Antwerpen weer een prachtig hotel rijker is. Hampton by Hilton Antwerp Central Station is 
een focused service hotel, behoort tot de Hilton brand en is een hotel uit de portefeuille van de 
Borealis Hotel Group, het managementbedrijf & exploitant van dit hotel. Borealis Hotel Group is een 
bekende hotelontwikkelaar gevestigd in Nederland, die hotels van diverse brands opereert en gaat 
openen, onder de Hilton, IHG, Accor en Marriott vlag.  
 
De internationale keten Hilton Hotels & Resorts stamt uit 1919 en telt inmiddels ruim 570 
accommodaties in 80 landen verspreid over 6 continenten. Wereldleider op het gebied van 
gastvrijheid nastreven is geen eenvoudige opgave, en vraagt om medewerkers die vindingrijk én 
open-minded zijn. Open staan om nieuwe dingen te proberen en met trial & error als motto! Wij gaan 
dan ook voor het creëren van onvergetelijke momenten voor onze gasten en collega’s! 
 

Functieomschrijving  

Jij bent de expert in Hoteltechniek  van Hampton by Hilton Antwerp Central Station! 

Van schilderklussen, kitwerk tot terugkerende kwaliteitscontrole tot legionellacontrole, van het 
uitserveren van een kopje koffie tot het opzetten van een bedrijfsnoodplan. Geen dag is voor jou 

hetzelfde, geen baan is bovendien uitdagender. 

Het hotel is nieuw en prachtig, maar dat moet ook zo blijven! Daarnaast vinden we het ook heel 
belangrijk dat ons hotel veilig en “groen” is, in de breedst mogelijke zin van het woord. In de basis is 
dat de essentie van jouw rol bij ons als Expert Hoteltechniek.   
 
Jouw dagelijkse verantwoordelijkheid is veelomvattend en betreft alles wat met het onderhoud en de 
techniek van het hotel te maken heeft, zo ook het naleven van de wettelijke vereiste controles. Dat 
betekent dat jij met jouw technisch inzicht en expertise zonder problemen storingen kan verhelpen, 
reparaties kan uitvoeren aan de apparatuur, installaties, voorzieningen, sanitair en verlichting. 
Ingewikkelde klussen die vergaande technische kennis en expertise  en certificering vereisen besteed 
je uit (op basis van vastgestelde contracten door onze afdeling Inkoop) en coördineer je teneinde zorg 
te dragen voor het maximaal haalbare resultaat. Dat kosten en kwaliteit daarbij een rol spelen, spreekt 
voor jou bovendien voor zich.  
 
 
Werkzaamheden: 

• Het uitvoeren/ coördineren en regelen van alle voorkomende technische en administratieve 
werkzaamheden.  

• Zorg dragen voor de veiligheidsvoorschriften vanuit het hotel en de Hilton Hotel Group en de 
naleving daar van. 



• Opzetten, uitwerken en implementeren van procedures en checklisten voor onderhoud, 
controlerondes en periodieke werkzaamheden. 

• Je verzorgt het 1e lijns onderhoud aan reguliere gebouw gebonden voorzieningen 
(airconditioning, koeling, e.d.). Gecertificeerd onderhoud (liften en airconditioning e.d.) is 
uitbesteed. 

• Adviseert bedrijfsleiding t.a.v. in te zetten kwaliteiten (materialen) op basis van praktijkinzicht 
in klachten-/storingsverloop, het verminderen van ad hoc-situaties, een 
kosten/opbrengstenoptimalisatie en gastcomfort/beleving.  

• Behandelen van vragen en/ of klachten van gasten. 
• Je maakt deel uit van het management team van het hotel en bent verantwoordelijk voor het 

inplannen en draaien van duty diensten.   
• Zorgt voor een aangename en positieve werksfeer, waarin alle gasten de “Hamptonality” 

ervaren.  

Wie zoeken we? 
 
Jij bent vol enthousiasme en passie om ‘part of our team’ te worden en je actieve bijdrage te leveren 
aan de Hampton feeling voor zowel de gasten als jouw collega’s. Verder pas je in het volgende profiel:  
 

• In het bezit van een afgeronde technische opleiding en/ of essentiële deelcertificaten;  
• Het is voor ons en jou prettig wanneer je op het niveau van installatieverantwoordelijke bent 

in termen van BA4 en BA5 en voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een 
brandinstallatie opgeleide persoon. 

• Minimaal 2 jaar ervaring hebt in een soortgelijke positie; 

• Je hebt de drive en enthousiasme om ‘het anders gaan doen’ waar te maken; 
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Frans is een pré; 
• Deze woorden passen bij jou: oplossingsgericht, pro-actief, out-of-the-box, authentiek, 

ownership en flexibel ingesteld. 
 
In deze functie is het belangrijk om te weten dat je oproepbaar bent (in avond-, nachtelijke en/ of 

weekenduren) in geval van calamiteiten en het daarnaast belangrijk is dat je in relatief korte tijd in ons 
hotel kunt zijn. 

 

Startdatum: 

• Per direct 

Aanbod: 

• Fulltime dienst verband – 32 tot 38 uur nader te bepalen 
• Dynamische nieuwe werkomgeving met veel uitdaging. 
• Doorgroeimogelijkheden 
• Aantrekkelijk salaris  
• Part of the Hilton Family en de vele medewerkers benefits van zowel Hilton als de Borealis 

Hotel Group 

 

Adres van de werkplek: 

Pelikaanstraat 10 – 16, 2018 Antwerpen 

Solliciteren: 

Per e-mail t.a.v.: Linda Hundersmarck 



Linda.hundersmarck@hilton.com  
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