
CENTRALIST(E), DIE ONS TEAM KOMT VERSTERKEN EN 
VOOR ONZE KLANTEN GRAAG HET VERSCHIL WIL MAKEN.

Wat je zult doen
Optimaal uitvoeren van de door de klant verlangde dienstverlening op contractbasis. Tĳ dig en 
adequaat reageren op calamiteiten overeenkomstig de gegeven instructie. 
Goede “eerste indruk” EuroPAC Alarmcentrale V.O.F. door correcte en klantvriendelĳ ke benadering. 
Tĳ dig en correct overdragen van werkzaamheden/informatie bĳ  wisseling van diensten. Het correct 
opvolgen van alle werkinstructies en procedures, welke door de leidinggevenden worden verstrekt ten 
aanzien van het in acht nemen van de voorschriften Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en 
Recherchebureaus.
Centralisten dienen hun werkzaamheden uit te voeren op basis van een volcontinurooster, waarin 
wisselingen van tĳ den van toepassing zĳ n. Werkzaamheden worden uitgevoerd in een ochtend-, 
middag-, nacht- en weekenddienst. In voorkomende gevallen kan een dagdienst tussen 08.00 uur en 
18.00 uur worden opgenomen in het dienstrooster.

Waar we naar op zoek zĳ n
• Middelbaar schoolopleidingsniveau. (MBO-niveau)
• In bezit van Basisdiploma Beveiliging, diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker of diploma 

BOCA Basis Opleiding Centralist Alarmcentrale) of daarvoor studerend danwel bereid deze 
opleiding te volgen

• Stressbestendig.
• Flexibel met betrekking tot inzet in een volcontinu- werkomgeving
• Goede schriftelĳ ke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Het beheersen  van algemeen beschaafd Nederlands in woord en geschrift
• Redelĳ ke kennis van de Engelse taal
• Kunnen functioneren in een geautomatiseerde werkomgeving
• Justitieel van onbesproken gedrag zĳ n (screening maakt deel uit van de functie)

Wat we bieden
EuroPAC biedt je een uitdagende werkomgeving waarin je de kans krĳ gt om je talent volledig te 
kunnen ontplooien. We bieden daarnaast een aantrekkelĳ k markt conform salarispakket aan. Ook 
bezorgen we je uiteraard de nodige opleidingen en trainingen om je functie optimaal uit te kunnen 
voeren.

Interesse?
Reageer en wĳ  zullen je sollicitatie op zeer korte termĳ n in behandeling nemen. Je kan je sollicitatie per 
e-mail richten aan Wouter Claessens via wouter@europacalarmcentrale.nl of Jobs@europac.nl  

Bĳ  EuroPAC Alarmcentrale, onderdeel van Johnson Controls,  
geven we vorm aan de toekomst om een veilige, comfortabele 
en duurzame wereld te creëren. Ons internationale team 
creëert innovatieve, geïntegreerde oplossingen om steden 
beter verbonden, gebouwen intelligenter en voertuigen 
effi ciënter te maken. We hebben een passie voor de manier 
waarop de wereld leeft, werkt en speelt. De toekomst vraagt om 
stoutmoedige ideeën, een ondernemende instelling en grensoverschrĳ dende samenwerking. Je bent 
op zoek naar een baan die gericht is op de toekomst. De toekomst is op zoek naar jou.
Voor onze locatie te Oss, zĳ n we op zoek naar een


