
JOB OPENING: ALLROUND TECHNISCH MEDEWERKER (m/v)

Slow Cabins ontwikkelt en verhuurt zelfvoorzienende eco-cabins in (niet-
kwetsbare) natuur op geheime locaties dichtbij Europese grootsteden (<2 uur 

reistijd). Het bedrijf helpt gestresseerde stedelingen en drukbezette millennials  
onthaasten en verbinden met het trage ritme van de natuur. 

Meer info op www.slowcabins.be.

Slow Cabins positioneert zichzelf op de intersectie van een ecologische levensstijl, 
vakantie & ontspanning, schone technologie, consument en digitale trends. Het 
bedrijf is momenteel op zoek naar een Allround Technisch Medewerker die geen 

uitdaging uit de weg gaat en mee wilt timmeren aan het verdere succes en de 
Europese groei van de onderneming.
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01  WAT ZAL JE MOETEN DOEN?
De gekozen kandidaat is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud en het goed functioneren van onze 
zelfvoorzienende Slow Cabins (HVAC; zonnepanelen; waterzuivering; schrijnwerkerij; allerlei klusjes; etc.). In 
deze positie werk je actief mee aan het voortdurend verbeteren van de gastenbeleving en sta je in voor het 
preventief en correctief onderhoud van de cabins; het  uitvoeren van algemene herstellingen; technische 
optimalisaties; prioriseren en beheer van de onderhoudsplanning; uitvoeren van verbeteringsvoorstellen; 
groenonderhoudswerken. Je bent een teamspeler maar kan zeer zelfstandig en planmatig werken; 
verantwoordelijkheid, oog voor detail en initiatief opnemen zit in je DNA.

02  HOE ZAL JE TE WERK GAAN?
De gekozen kandidaat zal deel uitmaken van het operationele team van het bedrijf en in zijn functie rapporteren 
aan de operationeel verantwoordelijke. Je werkt nauw samen met het Hospitality alsook het Cleaning & Cabin 
Management Team en zal op basis van hun input en je eigen planning de prioriteiten bepalen voor de onderhouds- 
en herstellingswerken die moeten uitgevoerd worden. Hierbij ga je pro-actief en probleemoplossend te werk. Je 
hebt een zeer pragmatische no-nonsense ingesteldheid en houdt van korte communicatieve lijnen. 

03  WAAROM KIEZEN VOOR DEZE POSITIE?

Slow Cabins is een jong en dynamisch Belgisch bedrijf in volle (internationale) groei. Jouw werkomgeving bevindt 
zich steeds midden in de natuur, waardoor je steeds met fris gevulde longen aan de slag kan 
gaan. Je zal samenwerken met een team van positief ingestelde collega’s die steeds vooruit willen 
komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je agenda en de meest efficiënte invulling hiervan. Je bent iemand die 
houdt van cabins,  je handen uit de mouwen kan steken met sterke affiniteit voor het concept, circulaire en 
milieuvriendelijke innovaties en technieken.

04  WAAR ZAL JE WERKEN?

Je zal meestal werken op een van onze prachtige locaties in de natuur en/of service clusters voor overleg met  
collega’s. Deze bevinden zich verspreid over Vlaanderen (Limburg / Antwerpen / Vlaamse Ardennen). Slow 
Cabins HQ is gevestigd in  Antwerpen. 
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05  NAAR WIE ZIJN WE OP ZOEK? 

Je beschikt over een technisch diploma en hebt een zeer goede kennis van elektriciteit, 
loodgieterij, electro mechanica, groenonderhoud, gereedschappen en/of schrijnwerkerij 
(min. 2 expertises) en hebt > 3 jaar relevante werkervaring:
• Je bent klant- en kwaliteitsgericht en hebt oog voor detail
• Je steekt met plezier je handen uit de mouwen, bent leergierig en gepassioneerd door techniek
• Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt bij voorkeur een basiskennis van Engels en/of Frans
• Je bent flexibel en gaat probleemoplossend te werk
• Van nature vriendelijk en positief ingesteld
• Je kan je werk zelfstandig indelen en hebt zin voor verantwoordelijkheid
• Basiskennis van elektrische -en sanitaire installaties
• Kennis van off grid technieken, schrijnwerkerij en onderhoud van natuurlijke materialen is een plus
• Ervaring in uitvoeren van onderhoudswerken binnen de hospitality sector is een plus
• Je bent in bezit van een rijbewijs B

• Onderhoud problemen pro-actief op te lossen op een efficiënte en professionele wijze
• De nabije omgeving van de cabins netjes te houden: wegvoeren afval, weg vrijmaken, dode

takken en bomen verwijderen, erop toe te zien dat de weg naar de cabin steeds duidelijk
aangegeven is en vrij is van vuil en hindernissen

• Het transport en plaatsing van de cabins voor te bereiden en begeleiden
• Alles te herstellen of vervangen wat er zich in een cabin bevindt (al dan niet met bijkomende

ondersteuning van externe experts). Dit kan gaan van het keuring klaar maken van de cabins tot
het uitvoeren van schilderwerken, herstellingen aan het sanitaire systeem of zelfs zonnepanelen

• Half-jaarlijks groot onderhoud aan de cabins zelfstandig in te plannen, te coördineren en/of zelf
uit te voeren

• Excellente gastenservice te voorzien: anticiperen op potentiële problemen in de cabin en stand-
by staan wanneer er zich een noodgeval voordoet aan één van de technische installaties van een
cabin (cfr. roterende permanentielijn)

ONZE KANDITAAT MOET IN STAAT ZIJN OM: 

• Je werkt in daguren met een contract van onbepaalde duur (3-5 dagen p/week)
• Een unieke werkomgeving en positief ingestelde scale up bedrijfscultuur die vertrekt vanuit

respect voor elkaar met een hoge graad aan autonomie en flexibiliteit
• Vlakke structuren, grote leercurves en open communicatie
• Een marktconform salarispakket met technische dienstwagen aangeboden door Slow Cabins
• Doorgroeimogelijkheden in een ambitieuze scale up

• Je kan genieten van opleidingsmogelijkheden

06  WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?

Je beschikt over een technisch diploma of hebt een zeer goede kennis van elektriciteit, 
gereedschappen en loodgieterij:

07  HOE SOLLICITEREN? 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs (jobs@slowcabins.com). Persoonlijke verhalen met een blijk van 
passie voor ons concept hebben uiteraard een streepje voor. 

Voor meer informatie over deze positie kan je ons contacteren via: +32 468 35 67 27
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