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Europe Hotels Private Collection (EHPC) is an independent hotel company based in Amsterdam and founded by entrepreneur 

Liran Wizman. EHPC has been transforming the boutique hospitality scene across Europe by creating locally inspired concepts and 

brands in dynamic locations, bringing an artful touch and fresh energy to the neighborhoods in which they operate. EHPC manages 

a portfolio of individually designed hotels including the contemporary design-led lifestyle brand Sir hotels with hotels in Amsterdam, 

Berlin, Hamburg and Ibiza, the Park Hotel in Amsterdam, the Park Hotel in The Hague, as well as Max Brown Hotels in Amsterdam, 

Berlin and Düsseldorf. Additionally, the EHPC collection includes a concept store, X BANK and handles asset management for W 

Amsterdam by Marriott International. 

 

ALLROUND MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST - FT 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Het technische team (bestaande uit twaalf medewerkers) is verantwoordelijk voor het (preventief) onderhoud 
binnen de locaties van EHPC (Park Hotel 189 kamers, Sir Albert 90 kamers, Sir Adam 108 kamers, Max 
Brown Canal District 34 kamers en Max Brown Museum Square 64 kamers). Jouw belangrijkste 
verantwoordelijkheden en taken zijn het opheffen van storingen, het uitvoeren van alle voorkomende 
technische reparaties en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Het lopen van storingsdiensten 
volgens rooster (ook in de weekenden) behoort ook tot de functie. Het Technische Dienst team rapporteert 
aan de Chief Engineer. 
 

PERSOONSPROFIEL 
De kandidaat is flexibel, zelfstandig en resultaatgericht. Daarnaast vragen wij een servicegerichte houding 
tegenover gasten en collega’s. 
 

FUNCTIE EISEN 
 In het bezit van een technisch diploma; 

 Minimaal 1 jaar relevante werkervaring binnen een soortgelijke functie; 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden en flexibel (geen 9-tot-5 mentaliteit); 

 Representatief, proactief, kwaliteit- en oplossingsgericht; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Leermeesterdiploma is een pré; 

 Kennis van BMI en/of elektra is een pré; 

 Verklaring Omtrent Gedrag is een onderdeel van de selectieprocedure. 
 

EHPC biedt uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden (marktconform) w.o. trainings- en 

opleidingsprogramma, collectiviteitkorting bij een zorgverzekeraar, bedrijfsfitness en medewerker kortingen in 
binnen – en buitenland, etc. 
 

Interesse? 
Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief via careers@ehpc.com. Voor meer informatie kan je contact 
opnemen met 020-7107294. 


