Eye Watch Security Group is op zoek
naar Object Beveiligers voor Heijen.

Als Beveiliger voor een object in Heijen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van toegangscontroles en het
zorgen voor de veiligheid van alle personen of goederen die het pand in- en/of uitgaan.
Daarnaast wordt je ingezet om controle-, openings-, brand- en sluitrondes te verzorgen in en om het gebouw. Je
bent opgeleid om alarmmeldingen, brandmeldingen en onveilige situaties goed in te schatten en op de juiste
manier te handelen.
Ook voer je controlerondes uit en ter preventie zal je in en om het gebouw of het object controles uitvoeren die
gericht zijn op de preventie van brand, inbraak, sabotage, storing en diefstal. Je controleert of alle ramen, deuren
en hekwerken goed gesloten en nog intact zijn. Bij eventuele gebreken wordt de klant direct op de hoogte gesteld.
Jij hebt
- het diploma Beveiliger 2 / ABM in je bezit;
- minimaal 2 jaar ervaring als beveiliger;
- ervaring in de logistieke branche is een pré;
- je rijbewijs (B) + auto ter beschikking;
- geen probleem om in de weekenden beschikbaar te zijn;
- een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
- sterke communicatieve vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
- een stressbestendig karakter en een grote mate van klant – en servicegerichtheid.
Daarnaast ben je
Zelfstandig, Representatief, Vindingrijk, Accuraat, Daadkrachtig.
Wat bieden wij
-

Een leuke, afwisselende functie bij een groot bedrijf in de beveiligingsbranche.
Wij waarderen jouw prestaties en bieden je kansen;
Marktconform salaris.

Over Eye Watch Security Group
Eye Watch Security Group BV is een sterk groeiend, dynamisch beveiligingsbedrijf met een breed aanbod aan
diensten. Onze doelstelling is om zowel ondernemers, particulieren, als non-profit organisaties een gevoel van
veiligheid, continuïteit en kwaliteit te bieden.
Eye Watch Security Group BV werkt met gemotiveerde en goed opgeleide beveiligingsmedewerkers. Onze
beveiligers beschikken over ervaring in diverse disciplines binnen de beveiligingsbranche. De
beveiligingsmedewerkers van Eye Watch Security Group BV combineren een flinke dosis praktijkervaring met een
rustige uitstraling en beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
Enthousiast?
Ben je enthousiast na het lezen van de vacature en denk je dat deze baan je op het lijf geschreven is? Dan
ontvangen wij graag je gemotiveerde brief en cv onder vermelding van nummer 2017009 naar
hr@eyewatchsecuritygroup.net. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gemmy
Strijbosch telefoonnummer T +31478-640781.
Voor meer informatie zie onze website: http://eyewatchsecuritygroup.nl

