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Profiel: Beveiliger m/v 
Omschrijving: 

Je bent werkzaam als beveiliger op een van de locaties van onze opdrachtgevers. Hierbij valt te 
denken aan het uitvoeren van de toegangs- en uitgangscontrole, het registreren van de aanwezige 
medewerkers, het lopen van controle rondes en het houden van toezicht tijdens de werkzaamheden 
als ook het bijhouden van een gedetailleerde dienstrapportage. Op de meeste locaties maakt u deel 
uit van de BHV organisatie en heeft u daarin een ondersteunende rol. Je zorgt er te allen tijde voor 
dat de afgesproken procedures gevolgd worden. Dat alles op een pro actieve manier. Beschik jij over 
de volgende kwaliteiten: 

 Representatief voorkomen / verzorgd uiterlijk 
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
 Een dienstverlenende instelling 
 Goede sociale vaardigheden 
 Zelfdiscipline 
 Zelfstandigheid 
 Stressbestendigheid 
 Verantwoordelijkheid 
 Een professionele en vriendelijke houding richting bezoekers en collega’s 

 

Wat vragen wij van jou?  

 Je hebt minimaal een MBO beveiliger diploma (of vergelijkbaar) 
 Je beheerst de Nederlandse & Engelse taal in woord en geschrift 
 Je bent van onbesproken gedrag (i.v.m. screening) 
 Je bent in het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer 
 Bij voorkeur in het bezit van BHV, VCA, Pro-Actief beveiligen (of bereid zijn deze intern te 

behalen) 
 Flexibel inzetbaar zowel in mogelijke wisseldiensten & weekenden  

 

Wat bieden wij?  

 Veel persoonlijke aandacht en waardering 
 Salaris: conform CAO VBE NL deel B met onregelmatigheidstoeslag en op basis van je 

ervaring 
 Parttime of Fulltime dienstverband 
 Werken in een professioneel team 
 Doorgroei mogelijkheden  
 Oa: BHV  / VCA / GPI  cursus 
 Interne trainingen in het kader van Continue Professional Development  
 Mogelijkheid om ook bij onze evenementen te werken 
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Wie zijn wij?  

 Bij Triple F sta jij als medewerker centraal. Wij kunnen de zaken bij de opdrachtgever nog zo 
mooi voorstellen als jij niet optimaal kunt functioneren in je operationele omgeving dan 
slaan we de plank mis. 

 Wij zullen daarom aan de voorkant de opdrachtgever goed bevragen over de gewenste 
dienstverlening, dit vermelden we dan in een werkinstructie of een briefing. Verder zorgen 
we ervoor dat ook je ook in materiele zin aan niets ontbreekt om je taken optimaal te 
kunnen uitvoeren. 

 Om je verder te blijven ontwikkelen investeren we, buiten de jaarlijks benodigde cursussen 
om je aan alle minimale eisen te blijven voldoen, ook in andere relevante cursussen en 
bijeenkomsten. 

 Het Triple F Principe, van Firm, Fair, Friendly, dat we door de gehele organisatie als leidraad 
houden voor alle processen, is ook op alle uitvoerende werkzaamheden van toepassing. De 
achtergrond en uitwerking hiervan gaan we je uitgebreid uitleggen. Waarna je met een hoge 
mate van vrijheid en zelfstandigheid in staat zult zijn je taken tot een goed eind te 
volbrengen. 

 Ook de personeelsvereniging ziet je graag verschijnen bij en van de bijeenkomsten die zij 
organiseren. 

 

 


