Cobra Technology al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in
Branddetectie - Inbraakdetectie - Gasdetectie Camerabewaking - Toegangscontrole
ZOEKT Ervaren projectleider beveiliging M/V/X
Wat ga je doen?
➢ Na interne en externe opleidingen, ga je aan de slag met grote projecten, bepaal je mee het
concept, de manier van uitvoering en de oplevering
➢ Je bent de contactpersoon en aanspreekpunt van grote klanten
➢ Je werkt vanuit ons kantoor en volgt met regelmaat projecten op ter plaatse
➢ Je staat continu in contact met onze techniekers die jouw projecten uitvoeren, assisteert
hen bij de uitvoering en indienststelling
➢ Je rapporteert wekelijks jouw vooruitgang op de voorziene meetings
➢ Je bied (telefonische) technische ondersteuning aan collega’s en klanten
➢ Je werkregio is vooral Vlaanderen

Deze functie is jou op het lijf geschreven als je:
➢ Je hebt technische opleiding genoten (Stuur- en beveiligingstechnieken, ICT, Elektronica, EM,
...) en meerder jaren ervaring in de beveiligingssector
➢ Je bent in het bezit van het getuigschrift van de Wet Tobback ‘Conceptie’ of ‘leidinggevend’
of wenst dit te behalen tijdens de externe opleiding
➢ Je bent in het bezit van een blanco attest van goed gedrag en zeden
➢ beschikt over een geldig rijbewijs B
➢ Je kan autonoom en zelfstandig werken
➢ Je bent stressbestendig
➢ Je bent Nederlandstalig en je hebt kennis van Frans of Engels
➢ Je bent vlot in de omgang met klanten en leveranciers
➢ Je hebt kennis en ervaring met diverse inbraak-, brand-, toegangs- en camerasystemen.
➢ Een goede IT kennis en kennis over IP netwerken
➢ Je herkent jezelf in volgende competenties: enthousiast, betrouwbaar, verantwoordelijk,
kwaliteit gericht, gezond verstand, samenwerken (intern en extern) en prioriteiten kunnen
stellen.

Wat hebben we jou te bieden?
➢ Vast contract onbepaalde duur
➢ Je werkt dagelijks van 08u00 tot 16u30 waarbij je op vrijdag om 15u30 het weekend kan
inzetten
➢ Marktconform loon, aangevuld met tal van interessante voordelen zoals maaltijdcheques,
ecocheques, bedrijfswagen met tankkaart, GSM, laptop, tablet, 20 vakantiedagen en 6 ADVdagen – groepsverzekering – 13e maand - Vanaf 3 jaar anciënniteit wordt jou een
hospitalisatieverzekering aangeboden, en vanaf 5 jaar bouw je anciënniteitsverlof op
➢ Klein maar leuk team in aangename werksfeer

Plaats van Tewerkstelling
Evenbroekveld 9
9420 Erpe Mere
België

Solliciteren
Stuur snel een mail met jouw CV naar: Jobs@cobra-technology.be
Of neem telefonisch contract met ons op: 053 41 71 72

