Desmidt Security NV, dochteronderneming van Benoit
Security NV, beiden opgericht in 1976, is gespecialiseerd in
het leveren van totaaloplossingen voor elektronische
beveiligingssystemen voor KMO’s, residenties & overheden.
Wij verwezenlijken als erkende beveiligingsonderneming
projecten in inbraak- en branddetectie, camerabewaking,
buitenbeveiliging & toegangscontrole.
Wij zijn erkend beveiligingsadviseur en leveren studies en concepties voor beveiligingsprojecten. Als
professioneel installateur zijn wij INCERT & BOSEC gecertificeerd en beschikken ook over de kwaliteit- en
veiligheidslabels ISO & VCA. Voor onze verdere groei zijn wij voor onze vestiging te Knokke op zoek naar een:

JUNIOR SERVICE ENGINEER
FUNCTIEBESCHRIJVING




Na een inwerk -en opleidingsperiode sta je in voor installatie, onderhoud en interventie van
elektronische alarmsystemen (brand, inbraak, toegangscontrole en camera’s);
Bij de klant verifieer je de goede werking van de centrale en de diverse onderdelen van de installatie
en vervangt ze indien nodig;
In overleg met de klant voer je diverse alarm simulaties uit; je neemt deel aan de organisatie van grote
nazichten en dit met medewerking van collega Service Engineers;




De onderhoudsrapporten vul je volledig en correct in en je hebt hierbij oog voor verbeteringen;
In de interactie met klanten signaleer je proactief problemen en ga je steeds oplossingsgericht en
klantvriendelijk te werk;




Roteren in de wachtdienst vormt geen probleem voor jou;
Deze gevarieerde job oefen je uit bij onze klanten in West – en Oost- Vlaanderen en nu en dan ook
eens internationaal.

PROFIEL


Je behaalde je wettelijke opleiding in installatie en onderhoud van alarmsystemen of bent bereidt
deze tijdens je professionele parcours te volgen;
Je heb een eerste praktijkervaring 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 (VCA).







AANBOD





Een afwisselende job met verantwoordelijkheid;
Kans om je verder bij te scholen en te verdiepen in de beveiligingswereld;
Deel uitmaken van een enthousiast team binnen een groeiend familiebedrijf;
Een voltijdse functie met vast contract aan marktconforme arbeidsvoorwaarden.

INTERESSE ?

NEEM CONTACT OP MET LIESBETH BENOIT : LIESBETH@BENOIT.BE

