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Service Engineer Security
Relaitron - Wommelgem

Sinds 1970 is Relaitron gespecialiseerd in zowel elektronische beveiligingssystemen als in communicatie- en 
controleoplossingen: Relaitron heeft een activiteitenbranche ontwikkeld die zich toespitst op 

communicatietechnieken (zoals monitoring, overdracht van informatie, verzamelen van gegevens, beheer op 
afstand, enz.). Vandaag richt Relaitron zich op het ontwerp, de installatie en het onderhoud van veiligheids- en 

communicatiesystemen in de private, publieke en industriële sector. Om onze afdeling te Wommelgem te 
versterken gaan we op zoek naar een Service Engineer Security.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN
- Je staat in voor interventies en indienststelling van complexe beveiligingsinstallaties (inbraak, 

brand, camera, toegang, ... ).
- Je installeert en draagt zorg voor een correcte inbedrijfstelling van de security installaties.
- Je draait mee in de wachtdienst.
- Je staat in nauw contact met de eindgebruiker en communiceert vlot
- Je bent leert continu bij en blijft op de hoogte van de nieuwste systemen.
- Je bent een intern expert in beveiligingsinstallaties.

UW PROFIEL
- Je hebt reeds diverse jaren ervaring als service technieker binnen de beveiligingssector. 
- Je bent op de hoogte van de laatste technieken. IP camerabewaking, inbraakdetectie, 

toegangscontrole, brand- en gasdetectie, .... 
- Je hebt een zeer grondige kennis van ICT & netwerken.
- Je kan zelfstandig analyses maken en mogelijke oplossingen zoeken
- Je kan zelfstandig (virtuele en fysieke) servers opzetten en indienststellen.
- Je werkt steeds oplossingsgericht.
- Je hebt ervaring met VMS (video management systemen ) platformen zoals milestone, maar 

ook met toegangscontrole zoals onguard lenel en adresseerbare branddetectieinstallaties.

Interesse?

We bieden u de kans om een dynamische omgeving te vervoegen met leerkansen en doorgroeimogelijkheden. 
We bieden u verschillende afwisselende oprachten aan en zorgen er met opleidingen voor dat u steeds bijleert 
en op de hoogte blijft van de nieuwste technieken. Daarnaast ontvangt u een aantrekkelijk salarispakket met 

extralegale voordelen, bedrijfswagen en tankkaart. U komt terecht in een professionele en aangename 
werkomgeving.

Solliciteren kan per mail met CV naar jobs.be@veolia.com


