Ben jij elektromonteur beveiliging?
Dan zijn wij op zoek naar jou;
een enthousiaste collega die als elektromonteur met affiniteit in beveiliging, aan de slag wil.
Wij zijn EWS Solutions B.V. een jonge onderneming die onderdeel uit maakt van Eye Watch Security Group, een ervaren
speler in de beveiligingsmarkt. EWS Solutions B.V. is gespecialiseerd in intelligente beveiligingsoplossingen en heeft een
eigen internationale inkooporganisatie. Je werkt als monteur in een klein team binnen een bedrijf met ruime
groeimogelijkheden en toonaangevende opdrachtgevers.
Als beveiligingsmonteur is afwisseling in je werk meer regel dan uitzondering. Je installeert diverse soorten
beveiligingssystemen en uiteraard draag je zorg voor de daarbij behorende onderhoud- en servicewerkzaamheden van
deze systemen. Je bent betrokken bij de gehele aanleg van deze beveiligingssystemen. Je werkt samen mét en
ondersteunt elkaar bij alle voorkomende werkzaamheden. Je bent werkzaam in de omgeving
Venlo/Eindhoven/Nijmegen.
Deze werkzaamheden bestaan onder ander uit:
• Aanleggen van nieuwe installaties/ werken aan bestaande installaties;
• Monteren van diverse componenten;
• Programmeren van centrale apparatuur;
• Uitleg geven richting de klant over het beveiligingssysteem;
• Bijhouden benodigde registratie omtrent desbetreffende installatie;
• Invullen van storingsdiensten.
Functie eisen:
• Afgeronde mbo-opleiding niveau 4, elektrotechniek, aangevuld met specifieke diploma’s in de
beveiligingstechniek;
• In het bezit zijn MBV opleiding en een pré is als je ook TBV hebt;
• Rijbewijs B;
• Rijbewijs BE (niet noodzakelijk maar wel gewenst);
• VCA-diploma is een pré;
• Affiniteit met ICT;
• Bereidheid tot het volgen van cursussen.
Benodigde vaardigheden:
• In staat om technische tekeningen te lezen;
• Goed om kunnen gaan met (meet) gereedschap;
• Kennis omtrent inbraaksystemen, CCTV, netwerk, toegangscontrole;
• Stressbestendig en beschikt over probleemoplossend vermogen;
• Je bent flexibel, zelfstandig maar kan ook werken in teamverband;
• Representatief, goed communicatief en klantgericht;
• Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Van ons kun je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met kans op een vaste aanstelling) en een salaris tussen
de € 2.500,00 en € 3.200,00 afhankelijk van leeftijd en ervaring verwachten. Daarnaast is er de mogelijkheid aan te
sluiten bij de collectieve zorgverzekering. Je krijgt een laptop en telefoon van de zaak en daarnaast de beschikking over
de werkauto voor woon-werkverkeer.
Interesse?

