
BENOIT SECURITY is een tweede generatie familiebedrijf met 

meer dan 45 jaar ervaring. Als professioneel erkende én 

vergunde beveiligingsadviseur leveren wij totaaloplossingen op 

vlak van inbraakbeveiliging, branddetectie, camerabewaking en 

toegangscontrole. Dankzij ons 30-koppig team, verdeeld over 

onze drie vestigingen te Roosdaal, Knokke en Waregem, staan we 24u op 24u paraat om de 

veiligheid van onze klanten te garanderen. Klanten ontzorgen is onze prioriteit. Om onze groei te 

ondersteunen zijn we op zoek naar enthousiaste techniekers om onze teams te versterken.   

SENOIR SERVICE TECHNIEKER  

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 werk hiervoor samen met jouw collega Service Engineers. 

• Je maakt technische dossiers op en/of werkt deze nauwkeurig bij o.b.v. jouw bevindingen tijdens de 

interventie. Dossiers bekijk je kritisch met oog op verbetering. 

• Tijdens de interactie met klanten ga je actief in dialoog, geef je uitleg omtrent de systemen en signaleer je 

proactief problemen.  Je gaat steeds oplossingsgericht en klantvriendelijk te werk.  

• Roteren in de wachtdienst vormt geen probleem voor jou. 

• Deze gevarieerde job oefen je voornamelijk uit in West- en Oost-Vlaanderen, echter ben je wel bereid om 

iets verdere afstanden te overbruggen. Bij uitzondering ook eens internationaal gewerkt worden. 

PROFIEL 

• Je behaalde je wettelijke opleiding in installatie en onderhoud van alarmsystemen of bent bereidt deze 

tijdens je professionele parcours te volgen.  

• Je deed reeds praktijkervaring op in de beveiligingswereld en hebt bij voorkeur een (brede) kennis van 

CCTV, toegangscontrole, alarm- en brandsystemen.  

• Professionaliteit, netheid en klantgerichtheid draag je hoog in het vaandel.  

• 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 in een vooruitstrevend bedrijf gericht op innovatie en 

groei.  

• Kans om je verder bij te scholen en bij te dragen aan mooie, innovatieve projecten.  

• Deel uitmaken van een enthousiast team binnen een warm familiebedrijf.  

• Een voltijdse functie met vast contract aan marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

 

INTERESSE ?    NEEM CONTACT OP MET  EMMA PASSCHIER VIA EMMA.PASSCHIER@BENOIT.BE  

mailto:emma.passchier@benoit.be

