
 

  

Als versterking van ons team zijn wij op zoek naar: 

Een alarmtechnieker/monteur 

Als erkende beveiligingsonderneming plaatsen we inbraak- en brandbeveiliging, 

camerabewaking en toegangscontrole voor zowel particulieren als bedrijven.  We doen ook 

het onderhoud en storingen op deze installaties.   

Om onze service en kwaliteit naar onze klanten te kunnen blijven garanderen, kijken we uit 

naar een technieker om ons team te versterken. 

Functieomschrijving 

- Na een inwerk- en opleidingsperiode sta je in voor de installatie, onderhoud en 
interventie op elektronische beveiligingssystemen. 

- Bij klanten test je beveiligingsinstallaties op de goede werking ervan en vervang je 
onderdelen indien nodig. 

- Je vult onderhoudsrapporten correct in en noteert eventuele opmerkingen. 
- Je houdt het dossier van een klant mee up to date. 
- In interactie met de klant signaliseer je proactief problemen en ga je 

oplossingsgericht en klantvriendelijk te werk. 
- Je hebt geen problemen om mee te roteren in een wachtdienst. 
- Na een langere opleidingsperiode ben je verantwoordelijk voor installaties van 

beveiligingssystemen en kan je deze volledig in werking zetten. 
 

Profiel: 

- Je bent in bezit van diploma een Elektriciteit – Elektronica, Elektrische installaties, 

... of hebt reeds ervaring opgedaan met elektriciteitswerken. 

- Je kan zelfstandig en in teamverband werken 

- Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en oog voor detail 

- Je hebt een verzorgd voorkomen 

- Flexibiliteit is geen probleem voor jou. ( Geen 9 to 5 job ) 

- Je kan een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen. 

- Je bent in bezit van rijbewijs B ( of in opleiding hiervoor ) 

 

pluspunten: 

- Je hebt kennis van netwerk of interesse hiervoor 

- Het diploma ‘ Beveiligingstechnieken ‘ heb je reeds op zak of je hebt reeds 

praktijkervaring opgedaan in de beveiliging. 

- Je hebt een bachelor-opleiding in de elektro gevolgd. 

- Je spreekt een woordje Frans ( basis ) 



 
 

Aanbod: 

- Je werkt in een tof team in een groeiend bedrijf met een familiale sfeer. 

- Je doet afwisselend en uitdagend werk 

- Je ontvangt extra legale voordelen zoals maaltijdcheques en ecocheques 

- Vanaf de instap in de wachtdienst ook een gsm en gsm-abonnement en een eigen 

werkbus die mee naar huis mag genomen worden. 

- Je ontvangt een aantrekkelijk salaris aangepast aan ervaring en competenties. 

- Wij geven de nodige opleidingen of bijscholing in functie van uitoefening van je 

job. 

 

Bij interesse of vragen mail je naar ilse@maas-beveiligingstechniek.be  

mailto:ilse@maas-beveiligingstechniek.be

