Kun jij een team van beveiligers aansturen en ervoor zorgen dat het team naar een hoger niveau wordt
gebracht? Ben jij in staat om als spilfunctie te opereren tussen het team en de klant? Dan zoeken wij
jou:

Security Supervisor object Tilburg
Als security supervisor ben jij het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en het eerste aanspreekpunt 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 Field Coördinator. 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.
Eye Watch kan jou het volgende bieden:
- Startsalaris tussen € 12,93 en € 13,97 afhankelijk van leeftijd en ervaring
- Zekerheid in de vorm van urengarantie tot 138 uur per maand.
- Beloning conform CAO met daar bovenop de toeslagen en daarnaast reiskostenvergoeding,
eindejaarsuitkering en een pensioenregeling.
- Collectieve zorgverzekering
- Persoonlijke aandacht: “Jouw naam is voor ons belangrijker dan jouw personeelsnummer”
- Duidelijkheid: afspraak = afspraak en de loonbetaling op tijd.
- Hoge kortingen in onze personeelsvoordeelwinkel.
Jij past bij ons, als je:
 In het bezit bent van het diploma Beveiliger 3;
 Minimaal 2 jaar ervaring als supervisor/teamleider;
 In het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 Sterke communicatieve vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 Je bereid bent 24/7 beschikbaar te zijn.
Interesse?
Stuur je CV en een motivatiebrief naar hr@eyewatchsecuritygroup.net dan nemen wij contact met jou op.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

