
Alertis – Service Technieker
beveiliging West-Vlaanderen

Wie zijn wij?

Alertis NV bestaat uit 106 medewerkers waarvan 60 gepassioneerde
techniekers.

Voor de uitbreiding van onze vestiging in Roeselare zijn we op zoek naar een
enthousiaste Service Technicus die dit team wilt versterken.

Alertis NV biedt haar klanten kwaliteitsvolle technologische
veiligheidsoplossingen voor brand- en inbraakdetectie, camerabewaking
(CCTV) en toegangscontrole.

Gespecialiseerd in het ontwerp, installatie en onderhoud van deze
installaties en werkt intensief samen met een netwerk van elektriciteit
installateurs voor plaatsing en bekabeling.

Een doorgedreven technologische kennis typeert het team, dit wordt
bevestigd door de erkenning van Bosec (branddetectie), Incert
(inbraakdetectie), FOD Bi. Z (nr. 20 01 172) en het ISO 9001 : 2015
certificaat

Een dag in het leven als servicetechnieker
Je hebt om 7u30 afgesproken met je collega. Van daaruit vertrekken jullie
naar een indienststelling bij een klant in jouw regio. 
Het belooft een uitdagende dag te worden want het gaat om een
geïntegreerde installatie van brand, inbraak én camera.  
Jouw planner heeft je alvast alle informatie meegegeven; je
contactpersoon bij de klant, het nodige materiaal, de grootte van de
werken, de opgemaakte offerte, verwachte tijdsduur, ... 
Bij aankomst stem je even af met de elektricien die de voorbereidende
werken heeft voorzien. Je kan aan de slag. Waar je ook komt laat je een
professionele en vlotte indruk na want klantgerichtheid wordt hoog in het
vaandel gedragen.

Wat verwachten we van jou?

Enthousiasme en gedrevenheid met een duidelijke passie en feeling voor
techniek, informatica.

Je hebt bij voorkeur een opleiding elektrotechniek/elektronica gevolgd of een
7de jaar Stuur- en beveiligingstechnieken met ev. sector ervaring.

Je bent een zelfstandige werker en stelt graag de klanten tevreden.

Je woont in Vlaanderen en je hebt een vlotte kennis van Nederlands.



Je bent in bezit van een rijbewijs B.

 Wat mag je van ons verwachten?

Waarom Alertis?
Je krijgt een job met veel autonomie, afwisseling en doorgroeimogelijkheden
binnen een bedrijf dat continu groeit en medewerkers centraal stelt.

Aan de slag bij Alertis in 5 stappen!

https://www.alertis.be/
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