
 
 
 

Onderhoudsmedewerker 

 
Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Antwerpen is op zoek naar een 
onderhoudsmedewerker. 
LEM Antwerpen zorgt voor de uitrusting en uitbating van Antwerp Airport, een 
internationale luchthaven, gelegen op amper 4 km van het Antwerpse stadscentrum. Elke 
dag levert LEM Antwerpen diensten op het vlak van infrastructuur, communicatie, 
veiligheid en beveiliging aan externe klanten zoals passagiers, luchtvaartmaatschappijen 
en concessiehouders. Voor de uitbating van Antwerp Airport worden 75 personeelsleden 
tewerkgesteld, onderverdeeld in volgende diensten: financieel & administratie, marketing 
& communicatie, werken & milieu, luchthaveninspectie-operaties, navigatie, 
luchthaveninspectie-beveiliging en brandweer. 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Als onderhoudsmedewerker sta je, samen met twee elektriciens en een technisch manager, 
in voor het onderhoud van de gebouwen, aanhorigheden van de luchthaven en van de 
technische en sanitaire installaties. Dit alles om een comfortabele, goed onderhouden en 
veilige werkomgeving te garanderen voor al wie werkt op en rond de luchthaven. 
 

- Schrijnwerkerij en herstellingswerken in het algemeen 
- Schilderwerken uitvoeren, lokalen opfrissen 
- Uitvoeren van onderhoudswerken: gyprocwerken, tegelwerken 
- Herstellingen en plaatsing van sanitair 
- Elektrische herstellingen  
- De omgeving van de gebouwen proper en veilig houden 
- Algemeen groenonderhoud, bestrijding van onkruid  
- Rest-, PMD- en papierafval ophalen en bijeenbrengen 
- Machines en gereedschappen schoonmaken en in orde houden 

 
JE PROFIEL 

- Secundair diploma of gelijkwaardig door ervaring 
- Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken 
- Ervaring als onderhoudsmedewerker is een belangrijk troef 
- Je beschikt over rijbewijs B en C 
- Je kan zelfstandig werken en bent proactief ingesteld 
- Je kan werken met MS Office. 

 
ONS AANBOD 

- Werk vanuit de luchthaven van Antwerpen in dagdienst en dit van maandag tot en 
met vrijdag 

- Een marktconforme verloning  
 
SOLLICITEREN?  
Gelieve je CV en motivatiebrief bij voorkeur per e-mail te versturen naar 
jobs@antwerpairport.aero of per post naar LEM Antwerpen, t.a.v. Mieke Segers, 
Luchthavenlei z/n, 2100 Antwerpen.  
 


