(OPLEIDINGS)VACATURE: LANDELIJK BEVOEGD VERKEERSREGELAAR (gem. 20-30 uur per week)
Wil jij graag in de buitenlucht werken, behoefte aan meer vaste, tegelijkertijd flexibele uren en wil
je graag andere mensen op weg helpen? Dan is dit de baan voor jou.
Promeon Security is een beveiligingsorganisatie met een sterke focus op evenementen en
objectbeveiliging. We hebben een andere kijk op dienstverlening en breiden daardoor snel uit.
Zo is onlangs ook de afdeling ‘Promeon Traffic’ ontstaan, zodat we in de breedte verder kunnen
groeien qua dienstverlening aan onze opdrachtgevers in diverse regio’s. Hiervoor zijn we op zoek
naar gemotiveerde beroepsverkeersregelaars of kandidaten die Beroepsverkeersregelaar willen
worden. Als je nog niet gecertificeerd bent, bieden we je onze opleiding aan!
We werken voor gemeenten, provincies, infra aannemers en evenementenorganisaties. Je kan op
verschillende klussen ingezet worden, je komt dus op veel verschillende plekken. De werkzaamheden
zullen op geen plek precies hetzelfde zijn, kortom volop afwisseling in het werk. Aanvankelijk is het
voor 20-30 uur per week tot einde 2017, maar een fulltime werkweek behoort op termijn absoluut
tot de mogelijkheden.
Wij vragen:










je bent professioneel, enthousiast en flexibel;
je kunt omgaan met agressie en stressvolle situaties;
je bent communicatief vaardig en kunt jezelf goed uitdrukken in de Nederlandse taal;
je bent in het bezit van rijbewijs A of B en beschikt over eigen vervoer;
je bent woonachtig in één van de provincies Noord-Brabant, Zeeland of Limburg.;
je staat stevig met twee benen op de grond, bent super stressbestendig en scherp als een
havik;
je haalt motivatie uit wat je doet en staat te popelen om te beginnen met dit werk of de
opleiding;
je hebt een helikopterview, denkt vooruit en schakelt direct bij knelpunten;
je bent ook af en toe (in hoogseizoen van festivals) beschikbaar in het weekend als
verkeersregelaar voor evenementen.

Wij bieden:
 de opleiding tot Landelijk Bevoegd Verkeersregelaar / Beroepsverkeersregelaar;
 werken volgens een planning, waarin je zelf je beschikbaarheid vooraf aan kunt geven;
 een arbeidsovereenkomst op basis van een vast aantal uren of een oproepovereenkomst
(in overleg);
 een passende financiële beloning;
 reiskostenvergoeding;
 een hele gezellige werksfeer met maandelijkse borrels en activiteiten;
 een baan bij een snel groeiend bedrijf op het gebied van: Security, Traffic en
veiligheidsopleidingen (Academy).

VERVOLG - LANDELIJK BEVOEGD VERKEERSREGELAAR (gem. 20-30 uur per week)
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. Een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) is benodigd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.
Verras ons met je sollicitatie!
Promeon Security B.V., afd. Traffic
De Scheper 312,
5688 HP Oirschot
Tel: 0499-847266
Contactpersonen:
Maarten Bobbe – Promeon Security - info@promeon.nl

