Werken als Evenementenbeveiliger
Event Security Officer (ESO)
De opleiding krijg je van ons!
Jij komt te werken op de leukste en gezelligste
festivals en evenementen van Nederland. Je krijgt
van ons je diploma tot evenementenbeveiliger en
gaat direct al aan de slag en verdienen! Zo werkt dat
bij ons!

Met een ESO diploma op zak hoef jij geen
evenement of festival meer te missen!
Lijkt het jou leuk en een uitdaging om tot
professioneel evenementenbeveiliger opgeleid te
worden? Ben je flexibel (vooral in de weekenden),
sta je fysiek en mentaal redelijk stevig in je
schoenen?
Lijkt het je leuk om met een enthousiast team
samen (soms lange) dagen te maken en een
belangrijke bijdrage te leveren aan de veiligheid op
evenementen en festivals?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Op een festival of evenement aan het werk
zijn is naast het harde werken super leuk!
Het beveiligen van een evenement is een vak apart.
Soms is het best hard aanpoten, kijk er niet te
luchtig tegenaan! Echter is de sfeer en de
aanwezigheid van bijna altijd vrolijke mensen de
mooiste werkomgeving voor de leukste (bij) baan!
De opleiding evenementenbeveiliger bestaat uit
twee delen, een theoriedeel en een praktijkdeel.
Het theorie gedeelte wordt afgesloten met een
officieel SVPB examen.
Voordat je aan de slag gaat met je praktijkgedeelte
volgt een screening door de politie of je met
politie/justitie in aanraking bent geweest.

Het theoriedeel
Twee delen: evenementenbeveiliging en
werken binnen wettelijke kaders
De eerste module evenementen beveiliging gaat
dieper in op de werkzaamheden van een beveiliger,
de verschillende evenementen en de hulpmiddelen.
De tweede module gaat meer in op de wetten zoals
het wetboek van strafvordering, Arbo wet, het
wetboek van strafrecht, wapens en munitie, wet
persoonsregistraties en de wet vervoer gevaarlijke
stoffen. Ook leer je op te treden in geval van
ontstane schade.
Lessen en materiaal
Je volgt één dag in de week gedurende drie weken
drie colleges van 7 uur. In deze 3 weken begeleiden
wij jou zodat je klaar bent voor je theorie examen
en om het praktijkdeel (betaalde stage) in te gaan.
Examen
Na het theorie examen positief afgerond te hebben
ga je het praktijkdeel in. Ook hierin begeleiden wij
jou goed en krijg je direct al een aardige
vergoeding. Na afronding van het praktijkdeel ben
je klaar voor het praktijkexamen ESO.

Het praktijkdeel
Je gaat tien evenementen meedraaien en
direct al verdienen!
Het praktijkgedeelte van de opleiding bestaat uit
het meewerken als Assistent eventbeveiliger aan
tien verschillende evenementen of festivals. Je
ontvangt van ons voor ieder evenement een mooie
vergoeding. Tijdens deze praktijkdagen krijg je een
goede begeleiding.
We hebben veel diverse evenementen zodat je veel
ervaring op doet maar ook verschillende leuke
sferen kunt proeven!

Je diploma
Je hebt je diploma en mag nu als
evenementenbeveiliger aan de slag!
Na succesvol afronden van je theorie en
praktijkgedeelte ontvang je het officiële diploma als
evenementenbeveiliger. Met dit diploma mag je
direct aan de slag als evenementenbeveiliger maar
je kan je ook simpel inschrijven voor het verkorte
MBO 2 beveiliger programma. Ook hier willen wij
jou mee helpen.

Instroomeisen
Wanneer mag jij starten?
Je bent minimaal 18 jaar, je hebt een constructieve
en positieve houding en uiteraard ben je
enthousiast om te starten als
evenementenbeveiliger. Een rijbewijs is niet
verplicht maar wel handig.
Aanmelden kan via info@prohostsecurity.nl of via
onze website
www.prohostsecurity.nl/evenementen-beveiligingopleiding. Voor vragen mag je ons altijd bellen op
050 525 75 15.

