Vacature Hoofd Technische Dienst
Leisure centrum SilverDome in Zoetermeer is op zoek naar een Hoofd Technische Dienst
(fulltime, 38 uur).
Waar kom je te werken?
SilverDome is een wereld vol ijs, evenementen en fun activiteiten. Als vrijetijdscentrum zijn
wij de plek waar passies worden gedeeld en belevenissen worden gecreëerd. In het
winterseizoen ligt de focus op het schaatsen en in de zomer zijn we de locatie voor diverse
evenementen. Met onze Fun teambuildingsactiviteiten, vergaderarrangementen en horeca
zijn we het hele jaar actief.
Op technisch gebied zijn er in nauwe samenwerking met de vastgoed eigenaar veel nieuwe
ontwikkelingen gaande. De komst van een nieuwe elektrische zamboni, upgrade van de
machinekamer, nieuwe Münters ontvochtigingsinstallatie en de realisatie van ruim 2000
zonnepanelen in Q1 2023 zijn hier enkele voorbeelden van. Deze ingeslagen weg willen we
graag onder leiding van de Hoofd technische Dienst voortzetten en verder ontwikkelen,
zodat SilverDome een bruisende en duurzame toekomst tegemoet gaat.
De Functie
Als Hoofd Technische Dienst ben je eindverantwoordelijk voor een spiegelgladde ijsvloer en
de spreekwoordelijke ‘spin in het web’ met betrekking tot techniek, onderhoud en toezicht
in de breedste zin van het woord.
Het kalenderjaar in SilverDome Zoetermeer bestaat uit 2 periodes. Het schaatsseizoen loopt
van oktober t/m maart, waarin beide ijsvloeren (ijshockey en curling) zijn geopend met
enkele evenementen. In de zomerperiode ligt de focus op onderhoud en evenementen. Met
de nieuwe Fun (activiteiten) peiler zijn we het hele jaar actief. In de winter werk je in een
ploegendienst en in de zomer ben je flexibeler in de indeling van je werkdag.
In de uitvoering werk je nauw samen met de supervisor Technische Dienst en draag je zorg
voor de aansturing van het team van ijsmeesters en ambulant medewerkers.

Welke taken/verantwoordelijkheden liggen bij de Hoofd TD?
 Aansturen, coachen en begeleiden het technisch team (supervisor, ijsmeesters,
ambulant medewerkers)
 Zorgdragen voor uitstekende kwaliteit van ijs. Je bedient de koelinstallatie,
luchtbehandeling en dweilmachine
 Verantwoordelijk voor optimaal onderhoud van het gebouw, installaties en terrein.
Je maakt de onderhoudsplanning, bestelt materiaal en onderdelen, onderhoud
relaties en onderhandelt met leveranciers/partners en zorgt dat alles binnen budget
blijft
 Aanspreekpunt voor hulpdiensten bij Calamiteiten (hoofd BHV)





Verantwoordelijke voor facilitaire zaken (aansturing schoonmaak)
Denkt mee en voert regelmatig overleg met management en technisch
porfeuillehouder van de vastgoedeigenaar
Toezichthouder en Huismeester rol tijdens evenementen

Wat breng jij mee?








Technisch inzicht (MBO werk- en denk niveau)
Technische achtergrond/ervaring wenselijk met bijvoorbeeld (koel)installaties en of
besturings- / regeltechniek
Je kunt leiderschap tonen, bouwt aan een team en begeleidt, leidt op en motiveert
Ervaring met ijsonderhoud is wenselijk, maar geen must, met de kennis in huis en
jouw technisch inzicht, leren wij jou alle kneepjes van het ijsmakersvak
Je bent flexibel in je werktijden. De concrete invulling gebeurt uiteraard in overleg.
Uiteraard staat hier ook flexibiliteit van onze kant tegenover!
Je bent innovatief, krijgt energie van nieuwe ideeën en ziet kansen
Je bent communicatief vaardig en gaat respectvol om met gasten, collega’s en
verenigingen

Wat bieden wij jou?






Marktconform salaris met ruimte voor ontwikkeling
Fulltime Dienstverband (38 uur)
Een dynamische functie, waar eigen inbreng wordt gewaardeerd en gestimuleerd.
Mogelijkheden tot het volgen van trainingen en cursussen.
Gratis Schaatsen, Toegang tot Evenementen, Zaalhuur om je verjaardag te vieren en
meer extra’s!

Spreekt de functie je aan? Stuur dan je CV met motivatie naar management@silverdome.nl

