
Je kan bij G4S terecht voor een boeiende start van jouw 
carrière via een job bij ons team van technici bij Systems

G4S Security Systems – Alarmtechnicus

G4S Secure Technology Solutions biedt haar klanten veiligheidsoplossingen op maat dankzij een doorgedreven 
technologische kennis en een kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Binnen deze business unit zorgt het team van Systems Operations voor de totale dienstverlening op vlak van 
veiligheidssystemen bij onze klanten. 

Wij bieden oplossingen op verschillende vlakken: inbraakdetectie, toegangscontrole, branddetectie, 
camerabewaking (CCTV). En dit voor een waaier aan klanten gaande van multinationals tot particulieren in 
heel België. 

Onze groep van 75 technici staat in voor de installatie, het onderhoud en het herstel van de systemen op 
locatie bij onze klanten. En zorgt voor een optimale en professionele dienstverlening om de klanttevredenheid 
te garanderen. G4S biedt een 7/7 24/24 service aan onze klanten door o.a. interventies bij noodsituaties. 

Wat we zoeken 

 ■ Studies: middelbaar diploma Elektronica en/of Se-N-Se Stuur- en Beveiligingstechnieken en/of graduaat 
Elektromechanische systemen (optie meet- en regeltechnieken); 

 ■ Je hebt een passie en feeling voor techniek en leert graag bij;
 ■ Je hebt een grondige technische bagage en een basiskennis IP en netwerken;
 ■ Je beschikt over een stevig analytisch denkvermogen;
 ■ Je werkt graag zelfstandig en hebt verantwoordelijkheidszin;
 ■ Je hecht belang aan veiligheid - zowel voor jezelf als voor anderen; 
 ■ Je kan vlot om met klanten en bouwt een professionele relatie op;
 ■ Je hebt een definitief rijbewijs B en respecteert de verkeersregels.
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Wat we bieden

 ■ Een zelfstandige, verantwoordelijke en uitdagende job in een stabiel en groeiend bedrijf;
 ■ Een job in de veiligheidssector biedt een unieke blik achter de schermen bij onze klanten;
 ■ Een voltijds bediendecontract (39u/week) met competitieve verloning (PC 200) en extralegale voordelen 

zoals ecocheques (250 euro/jaar) en maaltijdcheques (6 euro/gewerkte dag);
 ■ Verlof volgens PC 200: 20 dagen wettelijk verlof en 6 ADV dagen;
 ■ Uurregeling: je werkt 8u per weekdag en je staat ongeveer één week per twee maanden stand-by waar je 

24/7 oproepbaar bent om onze klanten in eigen regio te servicen;
 ■ Bij je start krijg je een doorgedreven training-on-the-job door een ervaren collega;
 ■ Een job waar je bijleert om te kunnen werken met de laatste technologische ontwikkelingen;
 ■ De opleiding Wet Jambon - Installatie en onderhoud van alarmsystemen - 45u;
 ■ Werktools: een laptop, een smartphone, een uitgeruste wagen type break met tankkaart;
 ■ Actiegebied: eigen regio - afhankelijk van onze klanten en projecten;
 ■ V4YOU, ons welzijnsplatform met sportieve uitdagingen en tips voor een gezonde levensstijl;
 ■ Waardering en dankbaarheid onder collega’s via G4S For You, ons online communicatieplatform en leuke 

kortingen via Benefits@work;
 ■ Een fijne groep van collega’s waar je kan op rekenen en plezier mee kan maken.

Interesse in een job bij G4S?

Meer informatie over onze jobs vind je via werkenbijg4s.be

Stel je kandidaat voor de job van alarmtechnicus via ons online sollicitatieformulier. 

En we contacteren je over de verdere stappen van het selectieproces:

 ■ online testings (persoonlijkheid, logisch redeneervermogen)

 ■ technische testen  

 ■ een gesprek met jouw toekomstige manager en een HR Officer

Of stuur een mail met jouw cv en motivatie naar marlies.devroede@be.g4s.com. 

Een passie voor techniek en een hart voor veiligheid? 
Word alarmtechnicus bij G4S.

https://www.tangram-tis.nl/10278/kandidaten/inschrijven/10278-02S00040IP/formtype=1

