Allround beveiliger
Werken bij Intelligent Security
Bij Intelligent Security zijn we altijd op zoek naar sociale en verbaal vaardige collega´s met een
degelijke en professionele uitstraling. Wij bieden je een inspirerende baan waarin jij jezelf kunt
ontwikkelen. Je wordt opgenomen in ons gezellige, dynamische team waarin jij kunt laten zien
wie je bent. Ervaring en papieren in de beveiliging zijn een pré. Heb je ze nog niet maar heb je
wel alles in huis om een goede beveiliger te worden? Dan kunnen wij je opleiden.
Taken en verantwoordelijkheden
Als allround beveiliger bij Intelligent Security werk je in veel verschillende segmenten van
beveiligend Nederland. Je bent werkzaam in de Leisure beveiliging, Retail, logistiek, mobiele
surveillance en als nachtportier bij Hotels. Binnen je werkzaamheden ga je zorgen voor
veiligheid maar ook voor een goede sfeer. Dit doe je door alle veiligheidswerkzaamheden goed
en scherp uit voeren. Daarnaast ben jij mede het gezicht van ons en van onze klanten. Je stelt je
daarom zeer representatief op en laat een grote mate van gastheerschap overkomen waarbij je
vaak ook optreedt als een verlengstuk van een organisatie.
Functie vereisten
•
•
•
•
•
•
•

In het bezit van diploma Beveiliger 2 of bereid deze te willen halen via een
opleidingstraject.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Communicatief sterk zowel verbaal als non-verbaal.
Je weet van aanpakken, maar hebt gastheerschap hoog in het vaandel staan.
Bereid om op onregelmatige tijden en dagen te werken, ook in het weekend.
Je bent integer en van onbesproken gedrag (een onderzoek naar antecedenten maakt
onderdeel uit van de selectie)
BHV of EHBO is een pré

Wat bieden wij jou
•
•
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris
Contracturen in onderling overleg
Werkgebied in regio Limburg/Brabant
Uitdagende en variërende baan
Een prettige informele werksfeer
Veel praktijkervaring in verschillende veiligheidssituaties
Vrijheid voor ontwikkeling en groei
Doorgroeimogelijkheden

Over ons
De beveiliging van je bedrijf leg je niet zomaar in handen van het eerste beste
beveiligingsbedrijf. Hoewel veiligheid meetbaar is, heeft het ook veel met gevoel te maken.
Intelligent Security combineert veiligheid daarom met gevoel. Gevoel voor sfeer, voor
samenwerking en gevoel voor het geheel. Iedere doelgroep vergt zijn eigen benadering. De
beveiligers van Intelligent Security zijn al vijftien jaar lang een combinatie van ervaren fulltime
beveiligers en door ons zelf opgeleide beveiligers.

