
 
Dentech is uw partner en ontzorger op het gebied van Telecom, Beveiliging en Automatisering. 
De klant staat bij ons centraal. De relatie met onze klanten is gebaseerd op vertrouwen door het onderhouden 
van een hechte en open relatie. 
 
Dentech heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en is daarom voor uitbreiding van ons team op 
zoek naar een: 

Monteur Beveiliging 

Functieomschrijving 
Als beveiligingsmonteur installeer en onderhoud je inbraaksystemen, brandmeldinstallaties, camerasystemen en 
data en intercom installaties. Je zorgt voor de inbouw van de installaties, lost storingen op en denkt mee over 
oplossingen. Je draait mee in een routerende 24 uurs storingsdienst. In een klein team van enthousiaste mensen 
werk je samen aan een groeiend resultaat.  
Met een baan in de beveiligingstechniek is geen enkele dag hetzelfde! 

 

Taken  
Als beveiligingsmonteur ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: 
 

 Installeren van verschillende beveiligingsinstallaties; 

 Instructies en uitleg geven aan gebruikers; 

 Inspecties en service verlenen aan bestaande installaties; 

 Verhelpen van storingen; 

 Administratie van gedane werkzaamheden vastleggen; 

 Samenwerken met de collega’s; 
 
  

Wat vragen wij? 
 Vakvolwassen elektromonteur met affiniteit naar beveiliging, camera’s en brandmelding; 

 Enige jaren werkervaring in de elektrotechnische installaties of als beveiligingsmonteur; 

 Het bezitten van het diploma MBV is een pré (monteur beveiligingsinstallaties) en/ of BMI 
Installatiedeskundige (of bereidheid om deze te gaan behalen); 

 Flexibele instelling; 

 Goed verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Ambitie om zich te ontwikkelen als vakspecialist; 

 Fulltime inzetbaar; 

 In bezit van rijbewijs B; 

 Woonachtig in de regio Etten Leur; 

 In het bezit van VCA;  

 Geldige VOG verklaring; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
 

Arbeidsvoorwaarden 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Opleidingsmogelijkheden. 

 Doorgroeimogelijkheden. 

 Zelfstandige baan binnen een dynamische organisatie. 

 
Ben je klantvriendelijk en positief in gesteld? Vind je het leuk om samen met je collega's een groeiend resultaat te 
bereiken, dan ben jij de aangewezen persoon voor deze functie.  

 

Sollicitatieprocedure 
Stuur je CV en een korte motivatie naar rene@dentech.nl.  
Voor meer informatie neem contact met ons op via info@dentech.nl of telefoon 076-5493797.  
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