Beveiligingsadviseur
Functie-inhoud:
U bent integraal verantwoordelijk voor • opvolgen van het risicobeleid bij bestaande klanten • detecteren en analyseren
van de securitybehoeften bij prospecten • uitbouwen van een netwerk van aanbrengers van nieuwe projecten
• coördineren en opvolgen van ‘Total Security Solutions’-offertes • opzetten en opvolgen van marketingacties • over al
uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan het management.
A&E Security (www.aesecurity.be) is een familiale KMO
met hoofdzetel in Brugge en filialen in 
St. Niklaas, Houthalen en Charleroi. Het bedrijf is als
‘Total Security Solutions’-aanbieder actief in de
elektronische beveiligings- en bewakingssystemen,
zowel als installateur als op servicevlak. Samen met
± 55 medewerkers wordt een omzet gerealiseerd van
± 7.5 miljoen euro. De klanten situeren zich op B2B
niveau en kunnen beroep doen op een 24/24 uur
bemande servicedesk. Met het oog op het verder
activeren van de snelle groei kijken we op korte
termijn uit naar een uitstekende (m/v)

Functieprofiel:
opleidingsniveau A1 of gelijkwaardig door ervaring • een goed logisch en analytisch denkvermogen • extravert en
commercieel profiel • een passie voor techniek • goede tweetaligheid N/F
Functievoordelen:
Aan een uitstekende medewerker biedt A&E Security • een zeer competitief salarispakket met extralegale voordelen
• bedrijfswagen, gsm, laptop, internet en alle nodige tools om te slagen • grondige opleiding, grote werkautonomie
en carrièrekansen binnen een sterk expansief bedrijf.
Interesse?
Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons met volledig cv op onderstaand adres. Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke.
We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gevraagde profiel beantwoordt,
zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud.
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