Kun jij een team van beveiligers aan sturen en ervoor zorgen dat ze samen
een hoger niveau krijgen? En ben jij in staat om als spilfunctie te opereren
tussen het team en de klant? Dan zoeken wij jou:

Security Supervisor
Standplaats Venlo.
Als security supervisor ben jij het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en
een sparringpartner voor de klant waarbij je in staat bent om het bedrijfsbelang van
Eye Watch en de klant in de juiste posities neer te zetten.

Je taken bestaan onder andere uit het bijhouden van de KPI-documentatie en zorg te dragen voor de juiste
aanlevering van de gegevens richting het MT van Eye Watch. Daarnaast voer je op de locatie “onverwachte”
controles uit en communiceert de bijzonderheden richting de Chief Operating Officer. Je bent in staat om team
briefings in te plannen en uit te voeren en deze ook in goede banen te leiden. Ook zorg je voor de
administratieve ondersteuning op het gebied van uren controle, data en kerngetallen.
Als security supervisor ben je tevens verantwoordelijk voor het introductieprogramma van nieuwe beveiligers
op de locatie en de evaluatie van alle beveiligers minimaal eens per jaar.
Jij hebt
- het diploma Beveiliger 3 / ABM in je bezit;
- minimaal 4 jaar ervaring als teamleider;
- ervaring in de logistieke branche is een pré;
- 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.
Wat bieden wij
- Een leuke, afwisselende functie bij een groeiend bedrijf in de beveiligingsbranche.
- Wij waarderen jouw prestaties en bieden je kansen;
- Marktconform salaris.
- Collectieve zorgverzekering.
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 naar hr@eyewatchsecuritygroup.net. Voor
meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gemmy Strijbosch telefoonnummer T +31883745600
Voor meer informatie zie onze website: http://eyewatchsecuritygroup.nl en www.wij-zoeken-beveiligers.nl

