Inbraken en criminele transacties

daling van het aantal gepleegde misdrijven en overtredingen werd gereali-

op bedrijfsterreinen en industrie-

seerd en meer aanhoudingen werden verricht.

gebieden zijn geen kinderspel.
Materieel en gereedschap worden

Naast collectieve beveiliging van industriegebieden door middel van mobiele

steeds professioneler, methodes

surveillance, bieden wij bedrijven diensten als brand- en sluitronde, alarmop-

steeds harder en brutaler. Wie

volging en sleutelbeheer. Verder beschikt Alpha Security over een moderne,

daar als beveiliger opereert, moet

innovatieve meldkamer waar kwaliteit en service voorop staan.

van goeden huize komen om adequaat te kunnen handelen.

Behalve door een zorgvuldige werkwijze onderscheidt Alpha Security zich in
de beveiligingsbranche door kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

mobiele surveillance

teamwork, beginnend

Als particuliere beveiligingsorganisatie hebben wij goedkeuring van het

bij goed getrainde en gemotiveerde collega’s, die via praktijk en theorie

Ministerie van Justitie onder vergunningsnummer ND 1081; tevens zijn wij

hebben geleerd hoe ze moeten handelen. Onze surveillanten worden zorg-

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

vuldig gerekruteerd op de specifieke eigenschappen die nodig zijn om ver-

mensen selecteren wij voornamelijk uit overheidsinstanties. Trainingen en

dachte situaties te signaleren, op te durven treden en te allen tijde correct

opleidingen verzorgen wij zelf, waarbij naast specifieke veiligheids- en

te blijven handelen. Goede communicatie met alle betrokken partijen zorgt

beveiligingszaken sociale vaardigheid en individuele verantwoordelijkheid

verder voor efficiënte en effectieve actie.

belangrijke aandachtspunten zijn. Wij willen mensen die tot tien tellen.

Het teamwork blijft niet beperkt tussen de surveillanceteams, het back-

Alpha Security kan voor elke opdrachtgever bijna elke vorm van beveiliging reali-

office van Alpha Security en de opdrachtgever. Wij zoeken nadrukkelijk

seren. Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen

samenwerking en goede afstemming met gemeente, politie en industrie-

betekenen, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken met één

kringen. Dat deze werkwijze tot resultaten leidt, heeft o.a. onze inzet in

van onze adviseurs op ons kantoor. Telefoon: 0023 551 19 86. U

de Waarderpolder in Haarlem en Schiphol Rijk bewezen, waar een aanzienlijke

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

Bij Alpha Security betekent

