



Installateur Delta Security Bonaire | Uren in overleg 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 per direct naar een installateur. Als installateur ben jij verantwoordelijk voor het installeren 
van draadloze alarmsystemen, ophangen van beveiligingscamera’s en oplossen van storingen bij 
onze klanten. 

Wat we jou bieden: 
- Een marktconform salaris; 
- Een ambitieuze en prettige werkomgeving bij een gevestigde organisatie op Bonaire; 
- Korting op een sportabonnement en gratis trainingen en cursussen via onze Delta Academy.  

Wat verwachten we van jou: 
- Een actieve werkhouding waarin je het fijn vindt om bij klanten aan het werk te zijn; 
- Je kunt goed zelfstandig aan het werk en toont initiatief; 
- Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de elektrotechniek. 

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. 

———— 


Installer Delta Security Bonaire | Hours in consultation 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 currently looking for an installer. As an installer, you are responsible for installing wireless 
alarm systems, installing security cameras and bringing solutions for our customers, when it comes 
to malfunctioning devices.  
  
What we offer you: 
- A competitive salary; 
- An ambitious and pleasant working environment at an established organization on Bonaire; 
- Discount on a gym subscription and free training and courses offered by our own training facility: 

The Delta Academy. 
  
What we expect from you: 
- An active work attitude in which you enjoy working with customers; 
- You can work independently and show initiative; 
- You have at least 2 years of relevant work experience in electrical engineering. 
  
Interest 
Are you interested or have questions? Send your motivation and CV to 
hr@deltasecuritybonaire.com or call +599 717 1877. We would like to get in touch with you. 
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