Document Specialist (in opleiding)
Wil jij werken binnen een dynamische organisatie en ben je toe aan een nieuwe stap binnen jouw
carrière? Op onze locatie in Oisterwijk hebben wij ruimte voor een nieuwe collega! Kom jij ons team
versterken?
Wij zijn Securitech Expertise, dé expert op het gebied van identiteitscontrole. Onze ervaren Document
Specialisten zijn dagelijks werkzaam voor ministeries, gemeenten, politie, grensbewaking,
uitzendbureaus, verzekeringsmaatschappijen, banken, woningcorporaties en vele andere
organisaties in binnen- en buitenland.
Als Document Specialist ben je verantwoordelijk voor de controle van identiteitsdocumenten die
realtime aangeboden worden door onze klanten en zorgt voor de terugkoppeling van het resultaat.
Onder leiding van ervaren Document Specialisten word je opgeleid tot Document Specialist binnen
het team Fraudedesk. Jij en je team blijven continue up-to-date over alle wijzigingen van
echtheidskernmerken in de identiteitsdocumenten.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden en taken:
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkste gang van zaken met betrekking tot de Fraudedesk;
Het controleren van de aangeboden documenten en de beoordeling terugkoppelen naar de

•

klant;
Adviseren van klanten op het gebied van documenten;

•
•

Op de hoogte zijn en up-to-date blijven van alle echtheidskenmerken in een document;
Uitsluitsel geven of er sprake is van een vals of vervalst document;

•

Advies geven over hoe te handelen bij een aangetroffen vals of vervalst document.

Wij verwachten:
•

Je bent integer en begrijpt als geen ander dat dit een zeer belangrijke eigenschap is.

•
•

Jij vindt het fijn om zelfstandig in een teamverband te werken.
Jij bent bereid om met een flexibel rooster te werken. Van maandag t/m zondag van 08:30 tot

•

21:00 uur.
Jij hebt interesse in identiteitsdocumenten.

•

Jij bent leergierig, en bent bereid diverse opleidingen te volgen.

Wij bieden:
Werken in een super leuk bedrijf met fijne collega’s! In een familiaire werksfeer krijg jij veel
verantwoordelijkheid, vrijheid, kansen om mee te denken en om te bouwen aan verbeteringen
binnen onze organisatie.
Contact informatie
Heeft deze vacature je interesse gewekt? Heb jij nog vragen over deze vacature, wat begrijpelijk is
aangezien dit geen doorsnee vacature is? Neem contact met ons op via 013-522 9080 of stuur je cv
naar candace@securitech.nl

