
Gratis maaltijden
Wekelijks ontvang
je één warme 
 maaltijd.

Warehouse cadeaubon
Na de proeftijd ontvang
je een Warehouse bon
t.w.v. 75 USD

Korting Kinderopvang
Delta medewerkers
krijgen 50% korting op
de kinderopvang.

Korting op de gym
Je ontvangt 50%
korting op de gym.

Wat jij ontvangt

Salaris
Het uurloon is
8.50 USD (bruto).

 
 
 
Een veilige omgeving op Bonaire is waar Delta Security zich dag en nacht mee bezighoudt. Een 
groeiend bedrijf met inmiddels een gevestigde naam. 
 
Vanuit Delta Security zijn we op zoek naar een: 

 

Zorgbeveiliger 
 
Als zorgbeveiliger ben je een pionier in een heel nieuw vakgebied op Bonaire. Je gaat de veiligheid van 
medewerkers van zorginstellingen, cliënten en hun familie zekerstellen. Je helpt bij de begeleiding van 
de dagelijkse verzorging van cliënten en zorgt ervoor dat de medewerkers hun werk goed en veilig 
kunnen doen. 
 
Takenpakket: 

- Je hebt al 2 jaar ervaring in de beveiliging of in de zorg 
- Je bent in het bezit van je EHBO diploma of bent bereid deze via de The Academy te halen 
- Je beheerst Nederlands en Papiamento (Engels is een pre) 
- Je bent bereid om ook in de nacht en of het weekend te werken 
- Je bent sociaal, betrokken, proactief en hulpvaardig 
- Je bent bereid de opleiding zorgbeveiliger te halen binnen de The Academy. De opleiding 

wordt afgesloten met een erkend certificaat.  
- Je staat open voor verdere cursussen die op maat samen met de zorginstelling te volgen 
- Je moet rapportages op een goede manier kunnen schrijven 

 
Wij bieden: 
Een uitdagende baan waarbij je met een gemotiveerd team werkzaam bent. Je ontvangt een passend 
salaris met een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingen en korting op de 
sportschool. 
 
Meer informatie en solliciteren? Graag maken wij kennis met kandidaten die zich herkennen in het 
bovenstaande profiel. Je kunt ons bereiken via hr@deltasecuritybonaire.com en +599 717 1877. 


