Mobiel Surveillant - Venray
Wij zoeken: Flexibele, representatieve, gedreven surveillanten binnen een straal van 40 km vanaf Venray.
Zorg jij graag voor veiligheid? Ben jij graag onderweg? Dan hebben wij DE baan voor jou! Vanuit ons
hoofdkantoor ga jij op pad om voor veiligheid te zorgen bij onze klanten. Je verzorgt de alarmopvolging voor
onze klanten binnen de tijd die ervoor staat. Dit doe je samen met jouw collega’s op de weg en in de
meldkamer.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Alarmopvolging;
• Openings-, brand- en sluitrondes;
• Verslaglegging;
• Signaleren van onregelmatigheden.
Eye Watch kan jou het volgende bieden:
- Startsalaris tussen € 12,46 en € 13,51 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 voordeelwinkel alleen voor personeel.
- BHV & Agressie trainingen.
Jij past bij ons, als je:
• In het bezit bent van het diploma Beveiliger 2;
• In het bezit bent van een rijbewijs;
• Ervaring hebt als mobiel surveillant (is een pré);
• Beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden;
• Goede kennis van de Nederlandse taal en basiskennis van Engels en/of Duits;
• Stressbestendig, besluitvaardig en integer bent;
• Daadkrachtig bent en in staat bent om instructies correct uit te voeren;
• Je ook echt stevig in je schoenen staat en op kunt treden wanneer dit nodig is;
• Je geen moeite hebt met het werken in de avonden, nachten en weekenden.
Interesse?
Reageer dan snel voordat het team compleet is, stuur je CV naar HR@eyewatchsecuritygroup.net en dan
nemen wij contact met jou op.

