Beveiligingsmonteur
Ben jij op zoek naar een flexibele afwisselende fulltime baan, en geïnteresseerd in de nieuwste
ontwikkelingen? Heb je kennis en werkervaring als beveiligingsmonteur dan zijn wij opzoek naar
JOU!
Het bedrijf
Secures is een groeiend bedrijf en biedt een totaaloplossing wanneer het gaat om beveiliging
voor zowel particulieren en bedrijven. Wij zijn met name gespecialiseerd in alarm-,
camerasystemen, toegangscontrole & mistbeveiliging.
De functie:
In de functie van beveiligingsmonteur ben je mede verantwoordelijk voor de realisatie van
complete beveiligingsoplossingen. De werkzaamheden bestaan uit het installeren, programmeren
en onderhouden van beveiligingsinstallaties. Dit betreffen technische beveiligingssystemen zoals
inbraakdetectie-, toegangscontrole-, mist- en cameraobservatiesystemen. Daarnaast kunnen de
werkzaamheden ook bestaan uit beantwoorden van klantvragen zowel telefonisch, e-mail of chat
en het adviseren en ontvangen van klanten in onze showroom of het verwerken van bestellingen
van onze websites.
Daarnaast wordt een beroep op je gedaan bij eventuele storingen en
onderhoudswerkzaamheden.
Wij zijn op zoek naar:
Een enthousiaste medewerker met gedegen kennis van beveiligingsinstallaties en
montagetechnieken. Je bent in het bezit van een MBO diploma, aangevuld met een MBV of
TBV diploma (dit is een absolute pre).
Naast je technische vaardigheden heb je ervaring met het werken met pc's (datanetwerken), ben
je in het bezit van zowel goede mondelinge als schriftelijke communicatieve vaardigheden en ben
je klant- en servicegericht ingesteld. Je kunt zelfstandig en in teamverband werken en vindt het
leuk het 'visitekaartje' van ons bedrijf te zijn.
Daarnaast heb je:






Ervaring in een vergelijkbare functie;
Kennis van algemene werkinstructies en veiligheidsvoorschriften;
Je bent van onbesproken gedrag en hebt geen strafblad;
Je hebt géén 9-5 mentaliteit en bent zeer flexibel inzetbaar;
En in het bezit van Rijbewijs B.

Wij bieden jou:
Een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende baan als beveiligingsmonteur De
waardering, de beloning en de overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
zondermeer goed te noemen.
Wil je meegroeien in ons bedrijf?
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de eisen, mail dan je motivatie brief, pasfoto en C.V.
naar: info@secures.nl t.a.v. Peter Meijer

