Conflictbeheersing is een belangrijke

Dat houdt niet alleen het deurbeleid in, maar ook de meest uiteenlopende

vaardigheid waarover de horeca-

zaken, van brandpreventie tot aan het behandelen van gewonden.
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van
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beschikken. Het is een van de hoofd-

Prioriteit in alle plannen is altijd het bereiken van veiligheid en een gezellige

onderdelen van de Alpha Security

sfeer voor zowel het publiek als voor de ondernemer en het personeel. Dit

Beroeps-vaardigheids Training die zij

ligt ook ten grondslag aan de publiekscampagne ‘Hier houden we ’t gezellig!’,

zich eigen moeten hebben gemaakt

een initiatief van Alpha Security, en aan het ’Horecaportofoon project Haarlem’

voordat zij door ons worden ingezet.

in samenwerking met de politie Kennemerland.

Daarnaast hebben zij ook de cursus
Integrale Beroepsvaardigheids Training (IBT) doorlopen, een cursus die in

Behalve door een zorgvuldige werkwijze onderscheidt Alpha Security zich in

samenwerking met de politie wordt gegeven en die zorgt voor een optimale

de beveiligingsbranche door kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

samenwerking tussen horecabeveiligers en politie.

Als particuliere beveiligingsorganisatie hebben wij goedkeuring van het
Ministerie van Justitie onder vergunningsnummer ND 1081; tevens zijn wij lid

horecabeveiliger

van Alpha Security onderscheidt zich door in (pre-

de Vereniging van Beveiligingsbedrijven voor Evenementen (VBE). Onze mensen

caire) situaties kalm te blijven en voorkomend, maar gedecideerd optreden.

selecteren wij voornamelijk uit overheidsinstanties. Trainingen en opleidin-

Hij of zij is geselecteerd op verbale capaciteit, uitstraling en ervaring.

gen verzorgen wij zelf, waarbij naast specifieke veiligheids- en beveiligings-

Vervolgens wordt hij of zij getraind om horecaondernemingen te helpen

zaken sociale vaardigheid en individuele verantwoordelijkheid belangrijke

een deur- en toegangsbeleid uit te voeren. Zo weet u als ondernemer dat uw

aandachtspunten zijn. Wij willen mensen die tot tien tellen.

De

belangen en de reputatie van uw zaak op professionele en discrete wijze
worden gediend en weet u zich beschermd tegen ongewenste praktijken.

Alpha Security kan voor elke opdrachtgever bijna elke vorm van beveiliging realiseren. Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen

Alpha Security heeft een grote ervaring in de beveiliging van horecagele-

betekenen, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken met één

genheden. In samenwerking met onze opdrachtgevers ontwikkelen wij

van onze adviseurs op ons kantoor. Telefoon: 023 551 19 86.

plannen om tot een optimaal veiligheids- en beveiligingsbeleid te komen.

U kunt ons ook benaderen via onze website: www.alphasecurity.nl

