
De Sutter Electronics

IS LOOKING FOR
YOU
Security Technician
M/V/X



Installatie & configuratie van alarmsystemen, branddetectie, camerabewaking, toegangscontrole, …

Uitvoeren van onderhoud bij de klant (bedrijven en particulieren)

Uitvoeren van online programmatie op externe systemen

...

Al meer dan 50 jaar lang garanderen wij kwaliteit en zekerheid in onze dienstverlening naar onze
klanten toe. Zo zorgt De Sutter Electronics er voor dat ondernemingen altijd en overal efficiënt
kunnen functioneren en zich kunnen concentreren op hun eigen passie. Uitdagende projecten zijn
niet tijdelijk, maar een partnership op lange termijn.

Voor de verdere commerciële uitbouw van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een installateur
alarmsystemen & camerabewaking.

Wij stellen alles in het werk om jou een carrière aan te bieden die je op het lijf is geschreven. 
Kortom, wij kijken verder dan je CV en houden rekening met wie je bent en wat je wilt.

Security technician

Over jou

Je hebt een A2 diploma Elektronica - Elektriciteit – Elektromechanica op zak of bent

gelijkwaardig door ervaring

Je beschikt over een goed technisch inzicht en een uitstekende kennis

Je werkt graag resultaatgericht en bent bijzonder geïnteresseerd in elektrotechniek

Je bent een vlot communicator en kan individueel of in team werken

Je bent klantgericht en zoekt creatief mee naar oplossingen

Je bezit een rijbewijs B

Tu parles le français, or a little bit of English



Uitdagende producten en diensten

Interessante carrière- en doorgroeimogelijkheden 

De nodige toeters en bellen

Aantrekkelijk loon

Trainingen om u tegen te zeggen

Enthousiaste collega’s en begeleiding in een professioneel, familiaal team

Dé beste koffie, steeds met een lekker koekje!

...

Security technician

Jij de job, wij de rest 

De Sutter biedt een gevarieerde job in een enthousiast team met ruimte voor initiatief en persoonlijke

ontwikkeling. Het spreekt voor zich dat er in een dynamisch bedrijf zoals De Sutter kansen zijn om

verder door te groeien.

Bovendien kan je rekenen op een aangename werksfeer en een motiverend salarispakket. 

Ons aanbod

Overtuigd van wat je gelezen hebt? Stuur dan jouw CV door naar hello@desutter.be en wij behandelen

jouw sollicitatie zo snel mogelijk! Tot dan, en succes! 

Graag meer weten over De Sutter Electronics? Bezoek dan onze website op www.desutter.be 

Je bent ook altijd welkom in ons kantoor, gelegen in de Parkstraat 15, 9620 Zottegem.

Kom jij ons team versterken?


