Mobiel Surveillant
Als semi-landelijk beveiligingsbedrijf is Fortas de grootste beveiligingsorganisatie van Zuidoost
Nederland. Gespecialiseerd in Mobiele Surveillance, bewaking en evenementenbeveiliging ligt bij
Fortas de focus op meetbare, controleerbare en kwalitatief hoogwaardige beveiliging. Oftewel
Helderheid in Veiligheid. Voor de regio’s Noord-Limburg en Nijmegen zoeken wij kandidaten voor de
functie van:

Mobiel Surveillant m/v
(30 uur per week)
Wat ga je doen?


Je voert controlerende werkzaamheden uit op het gebied van mobiele surveillance en/of
alarmopvolging conform de geldende instructies en op basis van het geldende dienstrooster.



Je controleert huizen, fabrieken, winkels en terreinen in een bepaalde regio door periodieke
(collectieve) controle van buiten- en binnenzijde en gaat ter plaatse naar een alarmmelding.



Je rijdt brand- en sluitrondes en bemenst receptiediensten en /of visitaties.



Je ondersteunt bij personeelscontrole en reageert op paniekalarm van zorgbehoevenden.



Je signaleert gevaarlijke en ongewenste situaties waarbij je, indien nodig, de hulpdiensten
alarmeert/inschakelt.



Je stelt de juiste prioriteiten in situaties waarbij het dienstrooster in het gedrang komt.



Je verricht administratieve handelingen, met name het uitwerken van dienstverslagen.



Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van ter beschikking gestelde middelen en
deze uitsluitend te gebruiken voor de daarvoor bestemde doelen.

Jouw competenties
Werken voor Fortas betekent dat je samen met ons invulling geeft aan "helderheid in veiligheid" en als
ambassadeur dit motto uitdraagt. Hiervoor beschik je over de volgende competenties:


Transparant: je zegt wat je doet en doet wat je zegt, je bent helder in je communicatie



Prestatiegericht: je wilt je werk zo goed mogelijk doen en waar nodig die extra stap zetten



Flexibel: je werkt in wisselende omstandigheden en omgevingen en op wisselende tijden,
beveiliger ben je niet alleen tussen 9 en 5 maar 24/7



Integer: je bent eerlijk en betrouwbaar, dit is een voorwaarde om je werk als beveiliger goed te
kunnen doen



Communicerend: als beveiliger ben je vaak op je communicatieve en sociale vaardigheden
aangewezen om eventuele problemen op te lossen



Excellerend: als het om veiligheid gaat is gemiddelde beveiliging niet voldoende, daarom
zoeken wij medewerkers die excelleren in hun vak

Jouw opleiding en ervaring


Basisopleiding Beveiliger of soortgelijk.



MBO 2 werk- en denkniveau



BHV en AED-certificaat is een pré. Behalen en behouden is een must.



Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Beheersing van meerdere
talen strekt tot aanbeveling.



Niet in aanraking geweest met Politie en/of Justitie.



Rijbewijs B en beschikken over eigen vervoer.



Basale computervaardigheden en administratieve vaardigheid.

Wat bieden we?


Een afwisselende en dynamische werkomgeving



Een zelfstandige functie



Salaris volgens CAO Beveiliging

Aanvullende informatie
Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Interesse?
Zie je een baan als Mobiele Surveillant bij Fortas helemaal zitten? Stuur dan snel je CV en
motivatiebrief bij voorkeur per mail aan: hrm@fortas.nl of per post Fortas Mobiele Surveillance BV,
Postbus 5065,6202 WE Maastricht. We verwelkomen je graag voor een kennismaking met onze
organisatie!

