‘Allround technicus CCTV voor o.a.
festivals en evenementen (M/V)’
Ben jĳ de zelfstandige monteur die zich thuis voelt op festivalterreinen en bouwplaatsen, maar ook op kantoor en in
de werkplaats uit de voeten kan? Met liefde voor het technische vlak, maar zeker ook breder georiënteerd? Word jĳ
dan, midden in het groeiproces waar CNTRL zich in bevindt, onze nieuwe collega?

BEDRIJFSPROFIEL

CNTRL, gevestigd in Schĳndel, beweegt zich voornamelĳk op deze vlakken:
We ondersteunen en faciliteren evenementorganisatoren en beveiligingsbedrijven in het veilig laten verlopen van evenementen door
inzet van technische ondersteuning, met cameraʼs en sensoren als belangrijkste wapens. De verzamelde data worden met voornamelijk
eigen software verwerkt en in een centrale post gepresenteerd, zodat adequaat beslissingen kunnen worden genomen.
We voorzien met name bouwlocaties van tijdelijke bewaking, live-streaming en timelapse, door inzet van o.a. onze cameramasten
en alarmboxen.
We ontwikkelen producten buiten de bewakingsmarkt, vooral op het gebied van meet- en regeltechnieken, ter ondersteuning van
diverse disciplines op evenementen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
We bieden je een mooie baan in een groeiend bedrijf, waarbij je regelmatig in het weekend wordt ingezet op en rondom evenementen als
Paaspop, Wish en Extrema. Je bent verantwoordelijk voor het plaatsen van tijdelijke camera-systemen en netwerken op de evenementen.
Je hebt er geen moeite mee dat er regelmatig ook op hoogte wordt gewerkt en hebt dan ook geen hoogtevrees. Ook ga je op pad om op
bouwplaatsen cameramasten en mobiele alarmen te plaatsen. De cameramasten maken we, net als andere materialen, voornamelijk zelf in
onze werkplaats. Op kantoor leren we je de weg in diverse software-programmaʼs zodat je cameraʼs zelfstandig kunt implementeren in
onze systemen.
Tot je takenpakket behoort onder andere:
Werkvoorbereiding;
Installeren;
Programmeren en inregelen;

Testen;
Oplossen van storingen;
Aansturing van eigen en ingeleende
monteurs op de projecten.

WAT NEEM JIJ MEE?
Goede sociale en communicatieve vaardigheden;

Teamplayer met minimaal MBO werk- en denkniveau;

Klantgericht;

Bereidheid in de weekenden en indien nodig ʼs avonds
te werken;

Flexibel, toegewijd, collegiaal, zelfstandig,
creatief, probleemoplossend;
Goede technische en vakinhoudelijke kennis,
maar belangrijker is misschien nog wel dat je
leergierig, handig en enthousiast bent;

In bezit van Rijbewijs B, BE is een pré;
In bezit van VCA-certificaat of bereid dit te halen.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband;
40-urige werkweek;
Afwisselend werk;

Een plek in een enthousiast klein team met een informele
werksfeer;
Marktconform goed salaris;
Telefoon van de zaak.

INTERESSE GEWEKT?
Als jij je herkent in bovenstaande praten we graag verder. Mail je reactie naar info@cntrl.eu. Heb je vragen of
wil je meer informatie? Mail dan ook hier naar toe, dan maken we een bel-afspraak. We zien jouw sollicitatie
graag uiterlĳk 14 maart binnenkomen.

