
Delta Security & Hospitality is een toonaangevend beveiligingsbedrijf gevestigd 
op Bonaire en actief op Bonaire en Curacao. Onze klanten zijn o.a. de grotere 
hotels, scholen, zorginstellingen, overheids - en semioverheidsinstelling en 
particuliere ondernemingen.  

Als beveiliger ben jij het visitekaartje van Delta Security. Jij zorgt ervoor dat onze 
klanten - en hun klanten - zich tijdens jouw dienst veilig voelen. Je bent alert, hebt 
oog voor detail en schakelt snel bij bijzonderheden.  Heb je zin in een nieuwe 
uitdaging? 

Per direct hebben we plek voor nieuwe collega’s die bereid zijn verschillende 
diensten (vroeg, laat en nacht) te werken. We zoeken enthousiaste en 
betrouwbare 
   
BEVEILIGERS  M/V   fulltime en parttime 
Standplaats: Bonaire 

Functietaken: 

- Je beveiligt het terrein van leuke projecten (onder andere de haven, diverse 
hotels, gebouwen RCN, etc.)  
- Je voert toegangscontroles uit  
- Je administreert en controleert bezoekers 
- Je informeert bezoekers omtrent de regels en ziet toe op de naleving 
- Je alarmeert politie, brandweer of ambulance bij calamiteiten  
- Je rapporteert over het verloop van de uitgevoerde werkzaamheden 
 
Je bent: 
- Klantvriendelijk en flexibel 
- Stressbestendig 
- Communicatieve Teamspeler 
 
Functie eisen:  
- Je hebt bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie 
- Je bent woonachtig op Bonaire of bereid hiernaartoe te verhuizen. 
- Je hebt een recente VOG of bent bereid deze aan te vragen  
- Je hebt een goede mondelinge beheersing van de Nederlandse, Engelse en   

Papiamentse taal 
 
Wij bieden: 
- een uitdagende functie in de beveiligingssector binnen een jong en  
 groeiend bedrijf 
- samenwerking met collega's die met passie te werk gaan.   
- een doorlopende opleiding d.m.v. interne trainingen 
-  doorgroeimogelijkheden 
- een passende beloning voor de bijdrage die jij levert, nl: een marktconform 

salaris en fijne secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 
sportabonnement en bij gebleken geschiktheid ook pensioenopbouw.  

 



Hebben wij je interesse gewekt?  

Neem contact op met onze afdeling personeelszaken via telefoon of whatsapp 
+599 701-4150 of mail je cv naar hr@deltasecuritybonaire.com.


