
 

 

Safety Bewakingsagenten 
 

Bedrijfsvoorstelling 
Securitas biedt veiligheidsoplossingen aan op het vlak van permanente bewaking, mobiele 
bewaking, luchthavenbewaking en alarmcentrales. Onze klanten zijn actief in de meest 
uiteenlopende domeinen en dankzij onze jarenlange ervaring behoren we tot de absolute top in 
onze sector. 
Elke dag maken onze mensen het verschil op het vlak van bewaking. Wil jij ook deel uitmaken van 
ons team? Momenteel kijken wij uit naar "Safety bewakingsagenten" (m/v) voor de Europese 
instellingen in Brussel. 
 

Je taken 
 • Je voert in en rond de gebouwen preventie rondes uit (controle van de brandblussers, 

rookmelders, noodverlichting, liften,...). 
 • Je detecteert en meldt alle mogelijke gevaren op veiligheidsvlak (gladde vloer, 

brandgevaar, ... enz). 
 • Je voert interventies uit bij brandalarm. 
 • Je vangt, bij een ernstige brand, de brandweer op en gidst hen door het gebouw. 
 • Je ontvangt en begeleidt externe ambulanciers. 
 • Je bent aanwezig en draagt uw steentje bij in geval van evacuatie. 
 • Je werkt in shiften van 12 uren (dag/nacht/WE). 
 

Je profiel 
 • Je bent vrijwillige brandweerman(-vrouw). 
 • Een DMH-brevet is een pluspunt alsook de basisopleiding tot veiligheidsagent. 
 • Je bent gepassioneerd door preventie, brandbestrijding, eerste hulp en je bent bereid om 

het vak van veiligheidsagent te ontdekken. 
 • Je spreekt vlot Nederlands. 
 • Basiskennis van Frans en Engels zijn vereist.  
  • Goede kennis van Frans en Engels zijn een grote plus! 
 • Je hebt een goede computer kennis. 
 • Je houdt van een variabel uurrooster en bent flexibel. 
 • Je beschikt over uw eigen wagen. 
 • Je kan een blanco uittreksel van het strafregister voorleggen. 
 • Je hebt de Belgische nationaliteit of die van een lid van de Europese Unie. 
 

Ons aanbod 
 • Een boeiende job met verantwoordelijkheden. 
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
 • Een doorgedreven security opleiding (Opleiding tot bewakingsagent). 
 • Een competitief loon (salaris PC 317 in SE). 
 • Concrete doorgroeimogelijkheden. 
 • Een uurrooster dat rekening houdt met u wachtdienst en oefeningen (Brandweer & 

ambulance). 
 

Word jij onze nieuwe collega? 
Solliciteer dan vandaag via www.securitas.be/jobs op de vacature ‘Safety 
Bewakingsagenten’ via de link ‘nu solliciteren’. Je cv zal rechtstreeks worden bezorgd aan 
de juiste personen. Onze recruitment & selection officers kijken er alvast naar uit om jou te 
ontmoeten ! 


