
NSC – Compromisloze innovatieve beveiligingstechniek.

NSC Beveiligingstechniek BV is opgericht in 2015 
om NSC in Nederland te vertegenwoordigen en 
de verkoop, distributie en technische support te 
verzorgen aan onze installerende klanten. We zijn 
sterk groeiende en dat is de reden dat we op zoek 
zijn naar een versterking.

Kwaliteit en Service zijn 2 drijfveren waarmee NSC 
zich positioneert in Nederland. Kwaliteit met het 
leveren van onze eigen in Duitsland ontwikkelde 
brandmeldcentrales en alle bijbehorende randap-
paratuur. Onze brandmeldcentrales worden met de 
grootste zorgvuldigheid samengesteld en getest 
voordat ze bij onze klant geleverd worden.

Service door onze klanten te ondersteunen in 
allerhande beveiligingsvraagstukken en technische 
oplossingen hiervoor aan te dragen. Verder bieden 
we technische support en producttrainingen voor 
onze producten.

Als Technisch support specialist  ben je verant-
woordelijk voor het ondersteunen van onze klanten 
telefonisch, per mail of op locatie. Je beschikt 
over kennis van brandmeldinstallaties, opgedaan 
middels opleiding of ervaring. Je bent op kantoor 
aanwezig in Eindhoven of op locatie/project ter 
ondersteuning van onze klant.

Werkzaamheden Technisch support specialist
 Technisch support verlenen aan onze klanten vaak  

 telefonisch of per mail 
 Testen van technische oplossingen voor de klant 
 Eventueel het geven van producttrainingen aan  

 onze klanten 
 Ondersteuning inbedrijfstelling klant op project 
 Oplevering met klant op locatie
 Ondersteuning binnendienst (offerte/projectering)

Functie eisen Technisch support specialist
 Minimaal MBO werk- en denkniveau/technische  

 opleiding 
 Klantgericht 
 Enige werkervaring in de brandmeldtechniek 
 Bereid om zichzelf verder te ontwikkelen

Wij bieden:
 Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden
 Ruimte voor eigen initiatief, eigen creativiteit en  

 ideeën
 Een klein team met leuke en enthousiaste collega’s. 
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Wanneer jij je herkent in het bovenstaande profiel, dan 
horen wij graag van je! Je schriftelijke sollicitatie met cv 
kun je mailen naar roland@nsc-beveiligingstechniek.nl

Voor verdere informatie over de functie kun je ons ook  
telefonisch benaderen: 040 – 30 31 370.  
Meer informatie over ons bedrijf kunt u vinden op onze 
website: www.nsc-beveiligingstechniek.nl

Technisch support specialitst

NSC Beveiligingstechniek B.V.
Daalakkersweg 2-172
5641JA Eindhoven

Tel:  040 – 30 31 370
E-Mail: info@nsc-beveiligingstechniek.nl
www.nsc-beveiligingstechniek.nl

  Branddetectie

  Gesproken woord Ontruiming

  Service en support


