Vacature: 20181120/meldkamer

Beschik jij over een groter verantwoordelijkheidsgevoel dan de meeste van jouw vrienden? Hou jij graag zaken scherp in de
gaten? Dan ben jij net zo’n vakidioot als wij en maken wij graag kennis met jou. Voor onze videocentrale zoeken wij per direct
versterking van ons team middels een:

Meldkamer centralist m/v
(standplaats Venray)

Wij bieden een zelfstandige en verantwoordelijke baan, waarbij we een beroep doen op jouw scherpe blik. Je kijkt niet alleen
camerabeelden uit van onze aangesloten klanten, maar neemt ook telefonische alarmmeldingen aan. Daarnaast heb je een spinin-het-webfunctie in de praktische aansturing van onze mobiele surveillanten. Het spreekt voor zich dat je alle administratie
rondom alarm- en camerahandelingen nauwkeurig vastlegt. Je hebt geen probleem met het werken in wisselende diensten
voornamelijk avond-, nacht- en weekenddiensten. Eye Watch Security Group zorgt ervoor dat jouw kennis en vaardigheden up
to date blijven door jou de juiste trainingen aan te bieden. Met jouw vakkennis en doorzettingsvermogen maak jij het verschil
voor onze opdrachtgevers.
Jij hebt:
- sterke communicatieve vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
- een stressbestendig karakter en een grote mate van klant- en servicegerichtheid;
- ervaring in het schrijven van beknopte rapportages;
- een sterke persoonlijkheid en overtuigingskracht;
- geen moeite met computers en beschikt over enig technisch inzicht;
- een rijbewijs (B) + eigen vervoer ter beschikking;
- een goede beheersing van de Nederlandse taal in spraak en geschrift en bij voorkeur ook van Engels en Duits;
- een aantoonbare affiniteit met de beveiligingsbranche
Daarnaast ben je:
zelfstandig, vindingrijk, nauwkeurig en niet vies van een beetje hectiek.
Wij bieden:
- een leuke, afwisselende en soms hectische functie bij een middelgroot bedrijf in de beveiligingsbranche;
- wij waarderen jouw prestaties en bieden doorgroeikansen en
- een marktconform salaris.
Tot slot, maar niet minder belangrijk, wil Eye Watch Security Group graag dat je plezier in je werk hebt en streven we naar een
goede samenwerking met collega’s en klanten. We vinden het belangrijk dat je als werknemer erkend wordt en terug kunt vallen
op management en collega’s. De werksfeer krijgt bij Eye Watch Security Group dan ook net zoveel aandacht als de inhoudelijke
aspecten van de functie.
Over Eye Watch Security Group
Eye Watch Security Group levert een belangrijke bijdrage aan een veilige samenleving. Dit doen we samen met jou! Aandacht
voor goed opgeleide medewerkers, dat is voor Eye Watch Security Group de sleutel tot succes. Alleen zo kunnen we de veiligheid
bieden waar onze klanten om vragen. Dat betekent dat we investeren in iedereen die voor ons werkt. Ook in jou. Zodat jij snel
over de kennis en vaardigheden beschikt om je werk goed en met plezier te doen. Elke dag weer.
Enthousiast?
Ben je enthousiast na het lezen van de vacature en denk je dat deze baan jou op het lijf geschreven is?
hr@eyewatchsecuritygroup.net.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gemmy Strijbosch: telefoonnummer 088-3745600
Voor meer informatie en andere vacatures zie onze website: http://eyewatchsecuritygroup.nl

