
 

 

 

Medewerker bewaking & beveiliging 

7-14 uur per week 

 

Glorieuxpark 

Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze 

weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een 

verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen en een conferentiecentrum. Glorieuxpark biedt 

een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed, 

waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat. Samen leven 

en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt. 

Woondiensten Glorieux 

Woondiensten Glorieux verzorgt de facilitaire dienstverlening voor Glorieuxpark. 

Woondiensten Glorieux beheert en onderhoudt de gebouwen en terreinen en is 

verantwoordelijk voor de verschillende facilitaire taken, zoals bijvoorbeeld inkoop, ICT, 

schoonmaak, receptie, logistiek en bewaking en beveiliging. 

Wat ga je doen? 

Als medewerker beveiliging en bewaking draag jij zorg voor een veilige woon- en 

werkomgeving voor de bewoners en medewerkers op Glorieuxpark. Je houdt toezicht op het 

terrein via camera’s en beheert de poort. Je loopt veiligheidsrondes op het park en verzorgt de 

brand-, surveillance- en sluitrondes. Ingeval van calamiteiten of incidenten schakel je de 

hulpdiensten in. Tijdens je dienst van 16.30 uur tot 23.30 uur neem je telefoongesprekken aan 

en verbind je deze door.  Daarnaast verricht je licht administratieve werkzaamheden. 

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar een beveiliger die met zijn of haar aanwezigheid onze bewoners een veilig 

en vertrouwd gevoel geeft. Je hebt een opleiding minimaal op MBO niveau 2 en bent in bezit 

van BHV diploma of bereid dat te behalen. Je bent positief, pro actief, representatief en 

dienstverlenend ingesteld. Ervaring met het werken met brandmeldinstallaties is een pré. 

 

Wat bieden wij? 

● Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s, met ruimte voor persoonlijke groei.  

● Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor 12 maanden. Bij gebleken 

geschiktheid wordt deze omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.  

● Werktijden conform rooster van 16.30 – 23.30 uur van maandag tot en met zondag.  

● BHV training.  

● Een salaris conform CAO VVT FWG-25. 
  



 

 

 

 

 

 

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ine Vogels, coördinator 

service en verhuur, telefoonnummer 040 - 2947500. 

Solliciteren 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar 

personeelsadministratie@glorieux.nl 
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