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Onderhoudstechnieker  
elektronische beveiligingssystemen (M/V) 

 
Cobra-Technology , een Belgische bedrijf gevestigd in Erpe-Mere, is specialist en marktleider in  
complete en geïntegreerde veiligheidsoplossingen. Wij staan staan in voor de studie, het ontwerp, de 
uitvoering alsook het onderhoud van deze  systemen. Wij onderscheiden ons op de markt door het 
aanbieden van totaaloplossingen op maat van de klant. 
 
Taken: 

• Onderhouden van elektronische beveiligingssystemen (branddetectie, inbraak, toegangscontrole, 
cctv) zodat een continue en correcte werking kan gegarandeerd blijven.  
Dit omvat ondermeer: 

o vergewissen van de uit te voeren onderhoudsopdrachten en planning;  
o verifiëren van de werking van de centrale en diverse onderdelen van de installatie (contacten, 

detectoren, enz) en vervangen indien nodig;  
o uitvoeren van brandalarm simulaties in overleg met klant qua timing; organiseren van grote 

nazichten met medewerking van collega’s;  
 

• Verhelpen van storingen en eventueel uitbreiden of aanpassen van de systemen, opdat de uitval van 
het systeem tot een minimum beperkt blijft en de veiligheid snel weer verzekerd kan worden. Dit 
omvat:  

o stellen van diagnose; onderzoeken van centrale op mogelijke defecten; verifiëren van de 
werking in de verschillende lussen en de centrale  

o herstellen of vervangen van versleten of slecht werkende componenten;  
o opbouwen van aanpassingen/uitbreidingen; aanpassen van sturingen 

• Signaleren van mogelijk te verwachten problemen aan klant; bespreken met klant van mogelijke 
oplossingen (aanpassingen, uitbreidingen); bespreken met de verantwoordelijke van de 
voorkomende problemen 

• Invullen van rapporten over de uitgevoerde werken, de werkfiche, het logboek e.a. 

• Werkgebied is nationaal.  
 
 
Profiel: 

• Bij voorkeur Bachelor Elektronica of 3e graad secundair met ervaring of algemeen secundaire  
opleiding met praktische elektronica kennis. 

• Reeds enkele jaren praktijkervaring als technieker in herstelling of onderhoud is een pluspunt 

• Praktische elektronicakennis, ervaring branddetectie of security (inbraakbeveiliging, 
toegangscontrole, camerabewaking e.d.) is een pluspunt  

• Zelfstandig, autonoom kunnen werken en stressbestendig 

• Leergierig 

• In het bezit van rijbewijs B (besturen bestelwagen) 

• Praktische kennis van het Frans 

• PC-kennis, kennis van Windows (Word, Excel, Office) 
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Aanbod: 

• Groeiend en dynamisch bedrijf met kwaliteitsproducten  

• Goede coaching en begeleiding en de kans om je te ontwikkelen. 

• Markt conforme verloning met extralegale voordelen. 
 
 

Interesse? Stuur je motivatie met uitgebreid curriculum vitae naar Cobra Technology, t.a.v. Dienst H.R., 
Evenbroekveld 9, 9420 Erpe-Mere. E-mail: jobs@cobra-technology.be Tel.: 053/41.71.72 

mailto:jobs@cobra-technology.be

