Evenementenbeveiliger / Event Security Officer
Voltijd, Deeltijd, Bepaalde Tijd, Onbepaalde Tijd
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 Event Security Officer bij Intelligent Security werk je op veel evenementen in heel Nederland. Wij
verzorgen veel grote evenementen, festivals, sportevenementen, bedrijfsfeesten, studentenfeesten
en kleine tot middelgrote evenementen. Je gaat zorgen voor een veilige en fijne sfeer voor de
bezoekers van de evenementen. Dit doe je door alle veiligheidswerkzaamheden goed en scherp uit
voeren. Daarnaast ben jij mede het gezicht van een evenement. Je stelt je daarom zeer
representatief op en laat een grote mate van gastheerschap op de bezoekers overkomen waarbij je
vaak ook optreedt als een verlengstuk van een organisatie. Verder werk je nauw samen met
leidinggevenden, je collega’s en de veiligheidsdiensten.
Functie vereisten
•
•
•
•
•
•
•

In het bezit van diploma ESO en/of diploma Beveiliger of bereid deze te willen halen via een
intern 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
Goede en leuke secundaire arbeidsvoorwaarden
Werken bij één van de grootste particuliere beveiligingsbedrijven van Nederland
Uitdagende en variërende baan
Opleidingsmogelijkheden
Doorgroeimogelijkheden

Over ons
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.
Sinds 2013 zijn wij de trotse houder van de keurmerken Horecabeveiliging en
Evenementenbeveiliging. Die staan garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit van de
dienstverlening. Daarop worden we blijvend getoetst, zowel op kantoor als op locatie opdat wij de

keurmerken waard blijven.
Sollicitaties kunnen verzonden worden naar info@intelligentsecurity.nl of bel voor vragen tijdens
kantooruren naar 013-7505158. Voor meer informatie over Intelligent Security of andere vacatures
bekijk onze website op www.intelligentsecurity.nl

Vrouwelijke Evenementenbeveiliger / Event Security Officer
Voltijd, Deeltijd, Bepaalde Tijd, Onbepaalde Tijd
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 Event Security Officer bij Intelligent Security werk je op veel evenementen in heel Nederland. Wij
verzorgen veel grote evenementen, festivals, sportevenementen, bedrijfsfeesten, studentenfeesten
en kleine tot middelgrote evenementen. Je gaat zorgen voor een veilige en fijne sfeer voor de
bezoekers van de evenementen. Dit doe je door alle veiligheidswerkzaamheden goed en scherp uit
voeren. Daarnaast ben jij mede het gezicht van een evenement. Je stelt je daarom zeer
representatief op en laat een grote mate van gastheerschap op de bezoekers overkomen waarbij je
vaak ook optreedt als een verlengstuk van een organisatie. Verder werk je nauw samen met
leidinggevenden, je collega’s en de veiligheidsdiensten.
Functie vereisten
•
•
•
•
•
•
•

In het bezit van diploma ESO en/of diploma Beveiliger of bereid deze te willen halen via een
intern 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
Goede en leuke secundaire arbeidsvoorwaarden
Werken bij één van de grootste particuliere beveiligingsbedrijven van Nederland
Uitdagende en variërende baan
Opleidingsmogelijkheden
Doorgroeimogelijkheden

Over ons
Iedere doelgroep vergt zijn eigen benadering. De beveiligers van Intelligent Security zijn al twaalf
jaar lang een combinatie van ervaren fulltime beveiligers en door ons zelf opgeleide beveiligers.
Sinds 2013 zijn wij de trotse houder van de keurmerken Horecabeveiliging en
Evenementenbeveiliging. Die staan garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit van de
dienstverlening. Daarop worden we blijvend getoetst, zowel op kantoor als op locatie opdat wij de

keurmerken waard blijven.
Sollicitaties kunnen verzonden worden naar info@intelligentsecurity.nl of bel voor vragen tijdens
kantooruren naar 013-7505158. Voor meer informatie over Intelligent Security of andere vacatures
bekijk onze website op www.intelligentsecurity.nl

