VACATURE: HORECAPORTIER / BEVEILIGER (parttime M/V)
Wil jij graag het uitgaansleven in de weekenden veiliger maken, sta je je ‘mannetje’ maar ben je
tegelijkertijd een gastheer/gastvrouw ten voeten uit? Dan is dit de baan voor jou.
Promeon Security is een beveiligingsorganisatie met een sterke focus op evenementen en horeca
beveiliging. We hebben een andere kijk op dienstverlening en breiden daardoor snel uit.
Om verder te kunnen groeien qua dienstverlening aan onze opdrachtgevers in diverse regio’s zijn we
op zoek naar gemotiveerde, integere en ervaren horeca portiers. Als beveiliger(ster) / horecaportier
ben jij het visitekaartje voor onze klanten en zijn/haar gasten.
Wat je tegen anderen vertelt over wat je doet:
"Ik zorg dat klanten, gasten en opdrachtgevers zich vrij voelen in een prettige en veilige omgeving."
Maar in het écht doe je










Je voert toegangscontroles en visitaties uit bij horecagelegenheden.
Je loopt controlerondes op de diverse locaties lettend op een veilige omgeving.
Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en bent het aanspreekpunt voor bezoekers en
opdrachtgever/organisatie.
Je geeft ondersteuning aan je collega’s.
Maakt rapport op als de situatie daar naar is.
Communiceert met opdrachtgevers en partners.
Je bent mensgericht en acteert als gastheer/gastvrouw van ons team.
Je prestaties continu verbeteren door kritisch je eigen werkwijzen te evalueren, zodat je elke
dag een beetje beter wordt.
Verbeteringen aandragen voor organisatie en procedures.

Team
Als Horecaportier / Beveiliger werk je zelfstandig of in een team. Samen verzorg je alle
werkzaamheden die volbracht moeten worden. Je zorgt zelf dat je iedere avond weet wat de
verwachtingen en taken zijn. Omdat je binnen Promeon Security in een hecht team werkt heb je
nauw contact met je collega's. Initiatieven worden beloond en kennis delen is macht. Zo stimuleren
en motiveren we elkaar.

VERVOLG - HORECAPORTIER / BEVEILIGER (parttime M/V)
Wij vragen:


Je bent rammend enthousiast en je hebt het diploma Beveiliger 2, ABM of horecaportier
(SVH);






Je bent ontzettend flexibel en staat stevig met twee benen op de grond;
Je bent in het bezig van een rijbewijs B;
Je hebt zin en de beschikbaarheid om in de weekenden te werken;
Je blijft je vakkennis ontwikkelen door je te verdiepen in alle facetten van de beveiliging.

Ben jij diegene die wij zoeken en ben je toe aan een leuke uitdaging? Laat ons weten waarom wij jou
aan moeten nemen en/of opleiden en mail je CV en motivatie met recente foto naar
info@promeon.nl.
NB: voorafgaand aan deze aanstelling vindt een antecedentenonderzoek plaats.
Verras ons met je sollicitatie!
Promeon Security B.V.
De Scheper 312,
5688 HP Oirschot
Tel: 0499-847266
info@promeon.nl
Contactpersoon:
De heer D. Korkmaz – Promeon Security - info@promeon.nl

