Vacature
Maintenance Supervisor
Organisatie
LionsDive Beach Resort Curaçao is een van de gezelligste en zeker het sportiefste hotel van
het zonnige Curaçao en wordt mede daardoor gezien als de perfecte locatie voor een
heerlijke vakantie. LionsDive is een duurzame, maatschappelijk betrokken organisatie. De
organisatie is zich ervan bewust dat toerisme alleen kan overleven in een wereld die
duurzaam omgaat met zowel de natuurlijke als economische en sociale omgeving.
Functie
De Maintenance Supervisor streeft ernaar om samen met de Maintenance Manager alle
materiele bezittingen van het LionsDive in top conditie te behouden. Daarnaast treedt de
Maintenance Supervisor op als meewerkend voorman en ondersteunt in het aansturen van
Maintenance personeel.
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
o Magazijnvoorraad beheren;
o Uitvoeren van kwaliteitscontroles (schilderwerk, airco’s, sleutels, water en elektra);
o Preventief onderhoud verrichten aan alle materiele bezittingen van het LionsDive;
o Administreren van diverse processen;
o Ondersteunen in het plannen en organiseren van werkzaamheden;
o De inkoop van en controle op materialen voor onderhoud (in overleg met
maintenance Manager);
o Het verhelpen van de klachten van hotelgasten;
o Bij afwezigheid van de Maintenance Manager de afdeling waarnemen.
Profiel
Als Maintenance Supervisor binnen LionsDive heb je een positieve houding en beschik je
over een sterk technisch inzicht. Verder ben je oplossingsgericht, proactief, planmatig sterk,
daadkrachtig, resultaatgericht, alert op veiligheid en motiveert en coacht teamleden.
Functie-eisen
o Technische achtergrond;
o Minimaal 5 jaar ervaring als Maintenance Employee;
o Minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring;
o Sterke sociale en communicatieve vaardigheden;
o Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Nederlandse, Engelse en Papiamentse
taal. Kennis van de Spaanse taal is een pré.
Procedure
Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 22 september sturen naar
hr@lionsdive.com. Dit kan onder vermelding van ‘Vacature Maintenance Supervisor’. Een
referentiecheck, een assessment en een veiligheidsonderzoek kunnen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

