Vacature
Bij het Elsje Finck-Sanichar College, de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en
beoefenaren van Aanverwante Beroepen, is er plaatsingsmogelijkheid voor een
Teamleider bewaking
Doel van de functie

Werken als meewerkend voorman in de beveiliging, waarbij hij/zij aanspreek punt is
aan een kleine groep collega’s en zorgt ervoor dat het beveiligingswerk zo goed
mogelijk volgens de wensen, standaardprocedures en richtlijnen wordt uitgevoerd

Hoofdtaken:

▪
▪

Surveilleren, daarbij controleren op onregelmatigheden
Treffen/ laten toepassen van passende maatregelen bij bijzonderheden zoals
verwijderen van ongewenste personen
Zo nodig waarschuwen van in-/externe functionarissen en/of instanties
(politie/brandweer) bij calamiteiten en bijzonderheden
Verzorgen van het sleutel beheer
Toezien dat sleutels van inwonende studenten worden afgegeven bij het
verlaten van het gebouw
Toezien op rust en veiligheid in het gebouw en op het terrein
Nagaan of sportverenigingen op de juiste wijze gebruikmaken van de
sportfaciliteiten
Looprondes, controleren op onregelmatigheden, afsluiting ramen, deuren, e.d.
Aanspreken van ordeverstoorders en afvoeren

▪

Camera surveillance uit voeren

▪
▪
▪

Optreden bij calamiteiten, toepassen van EHBO
Begeleiden van gasten en/of bezoekers
Toezien dat sportverenigingen intekenen bij gebruik van de sportzaal

▪

Binnenlaten van collega’s, studenten en bezoekers na sluitingstijd

▪

Bedienen van de telefoon centrale

▪

Behandelen/ registeren van vragen en klachten

▪

Voorziet bezoekers/gasten van een badge

▪
▪
▪
▪

Registreren van bezoekers
Registeren van bijzonderheden in het bijzonderhedencahier
Mede helpen leidinggeven, plannen, coördineren,
Opstellen van het rooster en deplanning en verdeelt de taken

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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▪
▪
▪

Regelmatig overlegmomenten met de bewakers en de leidinggevende
Schrijft werkinstructies
Plant de werkzaamheden zodanig dat de beveiligingslocatie de middelen en
mensen aanwezig zijn waarmee de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd kunnen
worden

Opleiding

▪
▪
▪

Middelbaar niveau
LBGO/LTS + on-the-job training
BHV-diploma

Specifieke kennis

▪
▪

Kennis van bewakings-/beveiligingsmethodieken
Camera surveillance

Ervaring
▪ Minimaal 5 jaar in soortgelijke functies
Leeftijdsindicatie
▪ Minimaal 25 jaar

Functie eisen

▪

Samenwerken

▪

Kostenbewustzijn

▪

Klantgerichtheid

▪

Communiceren

▪

Probleemoplossend vermogen

▪

Resultaatgerichtheid

▪

Conflict hantering

▪

Overwicht

▪

Techniek zelfbescherming

▪

Escalatie herkenning

▪

Effectief waarnemen

▪

Computervaardigheden

▪

Besluitvaardigheid
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▪

Betrouwbaarheid/integriteit

▪

Zelfbeheersing

▪

Creativiteit

Sollicitaties kunnen gericht worden aan de manager HR van het EFS College COVAB, mw. drs.
A. Lie A Kwie, Flustraat no.8 of mailen naar hrm@covab.sr tot uiterlijk 16 september 2020.
Flustraat # 8

443509/ 443513/ 443541
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