
Technieker alarm- en camerabewaking 

Functieomschrijving 

Wegens aanhoudende groei, zijn wij op zoek naar een technieker alarm- en camerabewaking voor 
het installeren, activeren en herstellen van beveiligingssystemen (alarm, brand, camera, videofonie, 
toegangscontrole, datanetwerken … ) Je komt zowel terecht bij particulieren als KMO’s. Ook is er een 
mix tussen zelfstandig en in teamverband werken. 

Als technieker zijn geen 2 dagen dezelfde. Je komt op verschillende plaatsen en beheert 
verschillende systemen. Wat kan je verwachten op een dag? 

• Installatie van A-Z en in gebruik stellen van beveiligingssystemen  
(alarm, brand, camera, videofonie, toegangscontrole, maar ook datanetwerken) 

• De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in gebruik 
nemen van de installatie 

• Storingen aan elektronische uitrustingen opsporen en het defect lokaliseren 

• Jaarlijks onderhoud van beveiligingssystemen 

• De gebruikers van installaties ondersteunen vanop afstand 

 

Profiel 

Vink jij onderstaande punten af? Dan ben jij de installateur die we zoeken! 

✓ Je bent technisch onderlegd en weet een aardig mondje mee te vertellen op het gebied van IT 
✓ Orde en netheid zijn voor jouw belangrijk en dat straal je graag uit naar de klant 
✓ Je bent flexibel en hebt geen 9-to-5 mentaliteit want het gaat om een buitendienstfunctie 
✓ Je genoot een opleiding in een technische of IT-richting of elektronica met specialisatie ‘stuur en 

bewakingstechnieken’ of je bent gelijkwaardig door ervaring. Nog belangrijker is jouw interesse 
in alle vormen van beveiliging. 

✓ Ben je in het bezit van het certificaat installatie en onderhoud (ikv wet van Toback), dan is dit 
zeker een plus. Dit is geen vereiste, wij geven jou ook de kans om dit nog te volgen. 

✓ Je neemt graag initiatief, bent gemotiveerd en hebt zin om er 100% in te vliegen 
✓ Je spreekt vloeiend Nederlands, basiskennis Frans is zeker een plus. 
✓ Je bent in het bezit van een rijbewijs B zodat je jouw met onze bestelwagen kan verplaatsen naar 

klanten 

Jobgerelateerde competenties 

• De gebruikers van installaties ondersteunen vanop afstand 
• De onderdelen van de elektronische installatie installeren en aansluiten in functie van de 

behoeften en gebruiksdoelen 
• De installatie configureren en afstellen 
• De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in gebruik 

nemen van de installatie 
• Werken aan elektronische installaties of systemen: Telecommunicatie-uitrusting, alarm- en 

veiligheidssystemen, telefonie 

Persoonsgebonden competenties 

• Communiceren 
• Zin voor nauwkeurigheid hebben 
• Resultaatgerichtheid 



• Klantgerichtheid 
• Verantwoordelijkheid 
• Zelfstandigheid 

Aanbod 

• Afwisselende en uitdagende functie in een groeiend en stabiel bedrijf 

• Vast contract 

• Je ontvangt een loon in functie van je kennis en ervaring 

• Bestelwagen die je mag gebruiken voor woon-werkverkeer 

• Mogelijkheid tot extralegale voordelen 

• Uitgebreide interne opleiding 


