BENOIT SECURITY is een tweede generatie familiebedrijf. Met
meer dan 45 jaar ervaring is onze firma een vooruitstrevende
pionier in de beveiligingswereld. Met drie vestigingen (Waregem,
Knokke & Roosdaal) en een team van 30 top collega’s, staan wij
24u op 24u in voor de veiligheid van zowel particulieren, bedrijven
als overheden. Als professionele installateur en als FOD
Binnenlandse Zaken vergunde onderneming voor alarmsystemen, leveren wij totaaloplossingen op vlak van
inbraakbeveiliging, branddetectie, camerabewaking en toegangscontrole. Wij zijn gespecialiseerd in onze
klanten ontzorgen. Om onze groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar versterking van onze teams.

Wat houdt deze job in?
•

•
•
•
•
•
•

Na een opleidingsperiode sta je in voor installatie, onderhoud en interventie van elektronische
detectiesystemen
(alarmsystemen,
branddetectiesystemen,
camera
installaties
&
toegangscontrolesystemen).
Bij de klant check je de goede werking van de centrale en de diverse elektronische componenten van de
installatie en vervang je ze indien nodig.
In overleg met de klant voer je diverse simulaties uit, je voert in team of zelfstandig het nazicht van
diverse installaties uit.
Je vult de onderhoudsrapporten volledig in en hebt hierbij oog voor verbeteringen.
In de interactie met de klant neem je een proactieve en voorname houding aan en ga je steeds
oplossings- en klantgericht te werk.
Roteren in een wachtdienstsysteem maakt deel uit van de collegialiteit en de continue service voor de
klant.
Deze gevarieerde job oefen je voornamelijk uit in regio West- en Oost-Vlaanderen.

Kan jij onze match zijn?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent communicatief, klantgericht en beschikt over een discrete ingesteldheid.
Nieuwe technologieën verkennen, geven je energie.
Je beschikt over een goede basis kennis IT & netwerken.
Je bent bereid de nodige bijscholingscursussen te volgen.
Je heb ervaring opgedaan in elektriciteitswerken of in de beveiliging.
Zin voor perfectie en klanttevredenheid liggen je nauw aan het hart.
Je combineert graag teamwork met de nodige zelfstandigheid.
Je bent flexibel ingesteld naar interventies en wachtdienst toe.
Veilig werken is vanzelfsprekend voor je.

Wat bieden we?
•
•
•
•

Een afwisselende functie met verantwoordelijkheid.
Kansen tot persoonlijke groei en ontwikkeling binnen een warm familiaal nest.
Deel uitmaken van een enthousiast en behulpzaam team.
Een voltijdse functie met vast contract en flexibele uurregeling.

Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan een veiligere wereld?

Laat iets van je horen : emma.passchier@benoit.be

