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HORECA-EVENTS036 is het allernieuwste informatie
platform over Almeerse Horeca activiteiten, festivals,
evenementen en leuke activiteiten voor Kids!
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• Sligro Ladies Night
• HORECA APP
• Talentenjacht
• SC-Security
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‘Veelzijdig bedrijf voor uw veiligheid en dat van anderen’

Door: Frans Brouwer
SC-Security is begin 2013 ontstaan toen de Almeerse beveiligingsspecialisten Stanley en
Cockey steeds meer vraag kregen voor dienstverlening en beveiligingsaanvragen. Destijds
trainde de mannen bij Sport & Fitness in Almere en al snel besloten zij een bedrijf op te
richten. Nu vier jaar later staat er een volwaardig en betrouwbaar bedrijf met deskundig en
gediplomeerde beveiligingsmedewerkers. Maak kennis met de heren en hun bedrijf!
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‘Stanley staat voor de ‘sterke’ S van SC-Security!’
Stanley heeft veel ervaring in de horeca
en werkte van 1990 tot 2002 als barkeeper
bij Monico in Amsterdam. Daarna werkte
hij voor World Wide Security en was
hij leidinggevende bij Bloomingdale.
In de tijd van WWS deed hij onder
meer megaprojecten voor ID&T, Art of
dance, Mystery Land en Sensation. Ook
persoonsbeveiliging staat op zijn CV. Zo
beveiligde en begeleidde Stanley ook DJ en
acteur Ferri Somogyi. Als leidinggevennd
beveiliger stond hij o.a. op Crazyland, Bitch,
Wasteland en Multigroove.
Momenteel verzorgt hij de
horecabeveiliging bij Café La Bastille XL
aan het Thorbeckeplein in Amsterdam.
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‘Cockey staat voor de ‘sterke’ C van SC-Security!’
Cockey begon zijn carrière als DJ in de
Bhagwan club Zorba op de Amsterdamse
Wallen. Daarna volgde de Metropool in
Zaandam en was hij bedrijfsleider in de
Pacha. Via de Bayside beachclub in de
Halve Maan steeg in Amsterdam en feest
café 2 jokers in Zaandam kwam hij als
beheerder bij de Redlight bar.
“Ik heb altijd al affiniteit gehad met
leidinggeven en deurbeleid. Alles in goede
banen leiden zat er bij mij al vroeg in”
aldus Cockey.
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‘Samen staan Stanley en Cockey voor het ijzersterke SC-Security!’
Het ijzersterke duo staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en verzorgen onder meer portiers,
gastheren, en op verzoek EHBO-AED personeel. Zij denken met met de horecaondernemers
en zijn van toegevoegde waarde.
SC-Security:
• Beveiligingsmedewerkers
• Objectbeveiliging + receptiediensten
• Evenementenbeveiliging
• Camerasystemen
• Alarmsystemen
• EHBO-AED personeel
• Samenwerking met Match Security Amsterdam
• Beveiliging bij bruiloften, begrafenissen, evenementen en festivals
Referenties:
Café La Bastille & La Bastille XL, Undercurrent,
Rosita’s Mexicaans Restaurant, Café Cheers
Diemen, Amstel54, Café Mont Martre,
Kledingzaken Siempre en Kick Almere.
Bezoek de website voor meer informatie.
www.sc-security.nl
tel.no: 085-0653641

