
FUNCTIE

OVER ROBRECHTS & THIENPONT

Robrechts & Thienpont is het fundament van de R&T Group, ‘Trusted Security Architects’. Deze 
snelgroeiende onderneming is gespecialiseerd in security engineering en general securitymanagement. 
Ze is al jaren een vaste waarde op het vlak van securityadvies in complexe high-risk omgevingen – 
zowel bij (inter)nationale bedrijven als overheden.

Je leert ons het best kennen op basis van onze waarden:

 ONE TEAM:
 eigen medewerkers en externe consultants vormen één team met een professionele gelijkheid.

 INTEGRITEIT:
 wij geloven sterk in eerlijkheid en betrouwbaarheid naar onze klanten en ten opzichte van elkaar.

 GOESTING:
 het moet leuk zijn! Daarom investeren we in de tevredenheid van ons team.

 CUSTOMER INTIMACY:
 als consultants staan we dicht bij onze klanten, en bouwen we een duurzame relatie met hen op.

 NATUREL:
 we zijn steeds authentiek, openhartig en transparant. ‘Gemaakt’ overkomen, kennen we niet.

 BETROKKEN:
 een medeverantwoordelijkheid voor de waarden, visie en strategie van de onderneming.

Om onze Europese ambities kracht bij te zetten, werven we een security engineering consultant aan.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de technische security lastenboeken van 
elektronische en bouwkundige beveiligingsmaatregelen. Hiervoor breng je eerst de bestaande 
situatie van de klant in kaart. Nadien documenteer je alle noodzakelijke elementen van het 
securityconcept.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de opvolging en uitvoering van diverse securityprojecten.
De resultaten rapporteer je aan de projectleider.

Vacature
SECURITY ENGINEERING CONSULTANT 

Wil jij aan de slag bij een toonaangevend studiebureau voor 
physical security? Goed nieuws: wij zijn op zoek naar een 
security engineering consultant om ons team te versterken.



Bekijk 
deze vacature

online >



INTERESSE?

JOUW PROFIEL

 Masterdiploma (burgerlijk of industrieel ingenieur) in elektronica, elektromechanica of bouwkunde 

 Bij voorkeur enkele jaren relevante werkervaring inzake physical security 

 Uitstekende kennis van het Nederlands, Frans en Engels 

 Grondige kennis van Microsoft Office  

 Proactief en ondernemend 

 Klantgericht en kwaliteitsgericht 

 Authentiek en integer

 Nauwgezet, analytisch en gestructureerd

 Voorzien van de nodige projectmanagement skills en organisatievermogen

 Mature teamspeler, die ook autonoom uit de voeten kan en graag in een kleine structuur werkt

 Leergierig, geëngageerd en creatief

 Bereid om mee te groeien in een internationale context

Ben je in het bezit van een veiligheidsmachtiging/erkenning als veiligheidsadviseur? 
Of heb je een opleiding conceptie beveiligingssystemen of een andere security-gerelateerde opleiding gevolgd? 
Dan heb je een streepje voor tijdens de sollicitatie. 

Stuur jouw cv, motivatiebrief en self assessment document naar Olivia Ernst via het e-mailadres olivia.ernst@
rtconsultancy.be. Je kan haar ook contacteren voor vragen over deze vacature op het nummer +32 14 15 12 72.

ONS AANBOD

 Een functie in vast dienstverband of als zelfstandige 

 Uitdagende projecten die je werklust stimuleren 

 Zelfontwikkeling via opleidingen en seminaries 

 Een competitief verloningspakket, aangevuld met allerlei voordelen 

 Ruimte voor thuiswerk 

 Een flexibel uurrooster (maar bij voorkeur fulltime)

 Een open en dynamische bedrijfscultuur

 Aandacht voor jouw work-life balance


