DNCS, uit Gierle, werkt slimme netwerk- en
beveiligingssytstemen uit voor een grote
diversiteit aan bedrijven en KMO’s in
Vlaanderen en Brussel. Als toonaangevende
innovator gaan ze aan de slag met de nieuwste
technologieën en creëren ze unieke a tot z
projecten met o.a. IP-camerasystemen, IPtoegangscontroles, netwerken,... Al benieuwd
naar meer? Neem snel een kijkje op
www.dncs.be
DNCS zet sterk in op de meerwaarde die ze kunnen betekenen voor het security & facility
management in organisaties. Ook na de installatie willen ze hun goede relaties blijven
behartigen en servicen. Hierdoor kijken we uit naar een rasechte positivo, die dit graag mee in
handen wil nemen (m/v):

Service Technieker
Als uithangbord van DNCS bezoek je frequent de sites van onze bestaande klanten. Je wordt
hun DNCS-gezicht en servicet hen waar nodig. Ter plekke verzorg je kleine interventies,
aanpassingen en onderhouden aan hun systemen en ga je in dialoog met o.a. bedrijfsleiders,
facility en IT-verantwoordelijken. Je lost operationele issues op en steekt de handen uit de
mouwen om hun systemen performant te houden. Hierbij kan je rekenen op de uitstekende
ondersteuning en expertise van je collega’s die remote de systemen mee beheren.

Als DNCS-ambassadeur…
✓ heb je een positieve, ‘can do’-mindset om enerzijds onze systemen onder de knie te
krijgen en anderzijds een lach op het gezicht van onze klanten te toveren.
✓ ben je een initiatiefrijk communicator en sociale kameleon maar schrik je er ook niet
voor terug om de handen uit de mouwen te steken.
✓ beschik je over een basiskennis elektrotechniek, electronica, ICT of een gelijkaardige
technische feeling.

Wees met volle goesting je beste zelf, als deel van #TeamDNCS!
Je werkt in een hechte, toonaangevende onderneming die bruist van ‘goesting’ en passie.
Door het innovatieve karakter kom je in aanraking met erg diverse sectoren: van KMO’s tot
grote bedrijven, privé- en overheidsbedrijven, indoor en outdoor. We werken niet alleen met
premium materialen maar ook met first class collega’s. Je komt dan ook terecht in een
enthousiast, ondernemend kader. Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei is een zekerheid
met een divers aanbod aan opleidingen. We investeren sterk in welzijn en werksfeer. Zo
hechten we belang aan je work-life balance en stellen ons flexibel op qua werkregimes. Voor
je inzet, initiatief en verantwoordelijkheidszin kan je uiteraad rekenen op een goed
verloningspakket.

Interesse om onze werking en deze uitdaging verder te ontdekken? Neem contact op met
Marijke Verbruggen via sollicitaties@dncs.be of 014 71 81 56. Solliciteren kan ook via onze
website: https://www.dncs.be/vacatures
Ook wij leren je alvast graag kennen tijdens een kennismakend gesprek op onze kantoren!

