
 

 

 
 

 
Beveiliger Delta Security Bonaire | Fulltime M/V 
Een veilige omgeving op Bonaire én Curaçao is waar Delta Security zich dag en 
nacht mee bezighoudt. Een groeiend bedrijf met inmiddels een gevestigde naam.  
 
We zijn op zoek naar beveiligers. Als beveiliger zorg jij ervoor dat onze klanten - en 
hun klanten - zich tijdens jouw dienst veilig voelen. Je bent alert, hebt oog voor 
details en schakelt snel bij bijzonderheden. We hebben plek voor nieuwe collega’s . 
 
Heb jij zin in een nieuwe uitdaging? 
 
Wat we jou bieden: 

- Een marktconform salaris en fijne secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 
sportabonnement en bij gebleken ook pensioenopbouw; 

- Samenwerking met collega’s die met passie te werk gaan; 
- Een doorlopende opleiding d.m.v. interne trainingen; 
- Ruimte om door te kunnen groeien; 
- Een uitdagende functie in de beveiligingssector binnen een jong en groeiend 

bedrijf. 
 
Functie eisen: 
- Je beveiligt het terrein van leuke projecten (o.a. de haven, diverse hotels, RCN 

gebouwen, etc.); 
- Je voert toegangscontroles uit; 
- Je administreert en controleert bezoekers; 
- Je informeert bezoekers omtrent de regels en ziet toe op de naleving; 
- Je alarmeert politie, brandweer of ambulance bij calamiteiten; 
- Je rapporteert over het verloop van de uitgevoerde werkzaamheden. 
 
Wat verwachten we van jou: 
- Je hebt bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie; 
- Je bent woonachtig op Bonaire of bereid hiernaartoe te verhuizen; 
- Je hebt een recente VOG of bent bereid deze aan te vragen; 
- Je bent klantvriendelijk en flexibel qua werktijden (vroeg, laat en nacht); 
- Je bent stressbestendig en een communicatieve teamspeler. 
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 
 
Reageren 
Heb je interesse of vragen? Stuur je motivatie en CV naar 
hr@deltasecuritybonaire.com of bel naar +599 717 1877. We komen graag met je in 
contact! 
 
————  
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Security Guard Delta Security Bonaire | Full-time M/F 
Creating a safe environment on Bonaire and Curaçao is one of Delta Security’s main 
responsibilities. A growing company with a well-known name. 
  
We are looking for security guards. As a security guard, you ensure that our 
customers - and their customers - feel safe during your shift. You are alert, pay 
attention to details and act quickly when something occurs. We have room for new 
colleagues. 
 
Are you ready for a new challenge? 
 
What we offer you: 
- A competitive salary and good employment conditions, including a sports 

subscription and pension accrual; 
- Collaboration with colleagues who work with passion; 
- Ongoing training through our tailored training courses; 
- Possibilities for growth in the company; 
- A challenging position in the security sector within a young and growing 

company. 
 
Job requirements: 
- You will be responsible for the main security aspects in challenging projects 

(including the port, various hotels, RCN (Dutch Government) buildings, etc.); 
- You will perform access controls; 
- You administer and check visitors; 
- You inform visitors about the rules and monitor compliance; 
- You alert the police, fire brigade or ambulance in the event of an emergency; 
- You officially report the progress of every shift; 
 
What we expect from you: 
- You preferably have experience in a similar position; 
- You live on Bonaire or are willing to move here; 
- You have a recent VOG (Declaration of good behavior) or are willing to apply for 

one; 
- You are customer-friendly and flexible in terms of work shifts (early, late, and 

night); 
- You are stress-resistant and a communicative team player. 
- You're in good control of the Dutch language 

 
React 
Are you interested or have questions? Send your motivation letter and CV to 
hr@deltasecuritybonaire.com or call +599 717 1877. We would like to get in touch 
with you! 
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