Cobra Technology al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in
Branddetectie - Inbraakdetectie - Gasdetectie Camerabewaking - Toegangscontrole
ZOEKT Ervaren beveiligingstechnieker M/V/X
Wat ga je doen?
➢ Na interne en externe opleidingen, versterk je onze technische ploeg;
➢ Je staat in voor installatie, herstelling en onderhoud van inbraakdetectie, brandbeveiliging,
camerabewaking en toegangscontrole
➢ Je werkregio is vooral Vlaanderen
➢ Als ervaren beveiligingstechnieker voer je ook complexere en technisch uitdagende
projecten uit.

Deze functie is jou op het lijf geschreven als je:
➢ Je hebt technische opleiding genoten (Elektriciteit, Stuur- en beveiligingstechnieken, ICT,
Elektronica, ...) of ervaring is soortgelijke sector
➢ Je bent in het bezit van het getuigschrift van de Wet Tobback 'Installatie en Onderhoud' of
wenst dit te behalen tijdens de interne opleiding
➢ Je bent in het bezit bent 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. Kennis van Frans is een pluspunt
➢ Na de nodige inwerkperiode kom je in een wachtsysteem
➢ Je hebt kennis en kan werken met systemen zoals: Notifier, Texecom, Vanderbilt, Jablotron,
CDVI, Hikvision of Dahua is een pluspunt
➢ 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
➢ Een goed basissalaris, 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
➢ kans om je verder te ontwikkelen, en eventueel een rol waarbij jij met jouw ervaring collega's
kan aansturen, uitdagen en inspireren
➢ 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

