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BESCHRIJVING

Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat momenteel 6 parken uit. Het gros van de activiteiten is nog steeds
gesitueerd in België met, naast de outdoor themaparken Plopsaland De Panne (2000) en Plopsa Coo (2006), een
overdekt themapark Plopsa Indoor Hasselt (2005) en een gethematiseerd waterpark Plopsaqua De Panne (2015). Ook
internationaal is de groep sterk actief. Zo opende in 2010 het eerste Nederlandse themapark, Plopsa Indoor Coevorden,
en werd het Duitse Holiday Park overgenomen. In Polen zijn onlangs de werken gestart voor het zevende Plopsa-park:
Majaland Kownaty. De opening hiervan is voorzien in 2018. Naast de parken beheert Plopsa ook een externe Plopsa
Winkel in Wijnegem Shopping Center en het Plopsa Theater in De Panne. 
 
Bovendien blijft Plopsa jaar na jaar investeren. Afgelopen jaar werd Heidi geïntroduceerd in beide Indoor-parken. In
2017 werd in Plopsaland De Panne de houten achtbaan en de bijhorende zone Heidiland geopend. Holiday Park pakt
uit met de Holiday Beach Club, een themagedeelte met twee gloednieuwe attracties. Later dit jaar start in Plopsaland
De Panne de bouw van het eerste Plopsa Hotel en een vakantiepark rond de personages van Studio 100.  
 
De Plopsa-parken combineren de magie van de Studio 100- guren met het plezier van vele topattracties in een unieke
omgeving. Ze ontvangen gemiddeld 3 miljoen bezoekers per jaar. 
 
Vandaag wensen wij het maintenance-team te versterken met een Elektricien HVAC (m/v).

TAKENPAKKET

PROFIEL

Je volgde bij voorkeur een technische scholing in HVAC of elektriciteit. Je werkt graag in teamverband. Je hebt geen
hoogtevrees. Je haalt voldoening uit het oplossen van technische problemen. Je bent exibel naar uren toe en je bent
bereid tot weekendwerk (dit gaat over een tewerkstelling van 38 uur waarbij de prestaties over 4 dagen gespreid
worden, waarvan 1 te presteren in het weekend).

WIJ BIEDEN

Plopsaland biedt een zeer afwisselende job in een groeibedrijf met informele, open werksfeer tussen gemotiveerde
collega’s. We voorzien een contract van onbepaalde duur met een competitief salaris met extralegale voordelen (gratis
treinabonnement, maaltijdcheques, …). Daarnaast krijg je een teamkaart die je gratis toegang verschaft tot onze en
andere pretparken, korting op de merchandisingproducten en korting in verschillende restaurants in het park.

Plaats van tewerkstelling: De Panne

Je spoort defecten op aan verwarmings- en koelinstallaties, pompen, sanitaire installaties, horeca apparatuur,
verlichting, muziekinstallatie, wateraansluitingen, ... en herstelt ze. Dit zowel in Plopsaland De Panne als in
Plopsaqua.



Tijdens de sluitingsperiode werk je mee aan de nieuwe investeringen en sta je in voor de controle van de
infrastructuur op onze site in De Panne.



Tijdens de openingsdagen verzeker je de continuïteit van de werking van ons park. Je lost samen met je collega’s
kleine en grote problemen op een snelle, kwalitatieve en veilige manier op.
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 SOLLICITEER NU!

Solliciteer in een ander park

Terug naar joboverzicht

PLOPSALAND DE PANNE
De Pannelaan 68

8660, De Panne

Contacteer ons

http://www.plopsa.be/info/nl/disclaimer
http://www.plopsa.be/plopsaland-de-panne/nl/aankoopvoorwaarden
http://www.plopsa.be/plopsaland-de-panne/nl/algemene-verkoopsvoorwaarden
http://www.bazookas.be/
http://www.combell.com/
http://www.plopsajobs.be/
http://www.plopsajobs.be/nl/plopsaland-de-panne
mailto:team@plopsa.be

