
Allround technisch medewerker 
 
FloraZON Vastgoed is beheerder van enkele gebouwen op Flora Trade Parc Venlo. In deze moderne 
gebouwen worden voornamelijk bloemen, planten en aanverwante artikelen verhandeld. 
Als technisch medewerker leer jij alle ins en outs van het gebouw kennen. Je doet zelf 
onderhoudswerkzaamheden, en bent ook het aanspreekpunt voor externe bedrijven die onderhoud 
en reparaties verrichten. Naast deze werkzaamheden doe je ook klussen in de winkels van de 
huurders en ben je de technische ondersteuning bij enkele evenementen. 
Een afwisselende baan met veel zelfstandigheid, waarbij je jouw taken naar eigen inzicht kunt 
indelen. FloraZON Vastgoed is een klein team, maar je hebt veel contact met alle andere collega’s die 
in de panden werkzaam zijn. 
 
Enkele functietaken 
 

• Onderhoud gebouwen en terreinen 
• Opheffen van storingen 
• Periodiek onderhoud en testen van installaties zoals brandmeldcentrale sprinkler 
• Beheer sleutelplan 

Wat verwachten wij van jou? 

• Je bent een dienstverlener in hart en nieren en technisch onderlegd. 
• Je bent in staat zelfstandig te werken maar functioneert ook goed binnen een klein team. 
• Je hebt een proactieve houding en bent communicatief vaardig. 
• Je hebt geen problemen met fysiek werk en bent bereid de handen uit de mouwen te steken. 
• Je bent in het bezit van rijbewijs B en ervaring met het besturen van elektrische 

palletwagens, hoogwerkers en heftrucks is een pré. 
• Je hebt een flexibele instelling en bent bereid om (incidenteel) in het weekend te werken. 
• Je bent woonachtig in regio Venlo 

Wat hebben wij jou te bieden? 

• Een afwisselende functie met veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 
• Een dynamische werkomgeving. 
• Korte communicatielijnen in een informele sfeer. 
• Fulltime dienstverband (40 uur), minder uren zijn bespreekbaar. 
• Een jaarcontract met vooruitzicht op een vaste aanstelling. 

 
Wil jij solliciteren op deze uitdagende, zelfstandige en afwisselende functie? Stuur dan jouw CV aan 
vastgoed@florazon.nl t.a.v. Ger Kamps. Voor meer informatie over deze functie kun je ook bellen 
met Ine Willemse op 06-20873009 
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