Vil du være vores nye sikringstekniker?
Til vores installationsteam på Sjælland, søger vi lige nu en dygtig tekniker med erfaring
indenfor service og installation af komplette sikkerhedsløsninger. Har du ambitioner og
et ønske om at udvikle dine kompetencer og samtidig blive en del af en international
virksomhed, så læs videre her...

Vi forventer, at du...
▪ er elektriker
▪ har min. 2 års erfaring med installering og servicering af
sikringssystemer
▪ forstår vigtigheden af teamwork
▪ har gennemgået relevant uddannelse indenfor
sikringsbranchen
▪ har et bredt kendskab til branchens sikkerhedsprodukter
og regler
▪ er dygtig, selvkørende og brænder for at yde
kundeservice på et højt niveau
▪ har erfaring med NOX, SPC og CCTV (dog ikke et krav)

Vi tilbyder:
▪ Mulighed for faglig og personlig
udvikling
▪ Ansvar for selvstændige opgaver som
modsvarer dine kvalifikationer
▪ Gode vilkår og arbejdsforhold med
dygtige og engagerede kollegaer, i et
åbent og uhøjtideligt miljø
▪ DEF overenskomst samt lønpakke der
modsvarer dine kvalifikationer med
pension, firmabil, tand- og sygeforsikring, telefon samt mulighed for
personalekøb.

Unik mulighed i international virksomhed
Du vil opleve en hverdag med engagerede kollegaer, hvor omgangstonen er fri, og hvor I sparrer og bruger
hinandens kompetencer. I organisationen er der kort vej fra idé til handling, hvorfor du vil opleve at blive hørt
og dit initiativ og engagement blive værdsat. Du har mulighed for at sætte dit eget præg, videreuddanne dig og
med de rette resultater over tid, få mulighed for større ansvar. Derudover tilbydes en god fast løn.

Kan du se dig selv hos STANLEY Security?
Send os din ansøgning med et CV til dk.job@sbdinc.com og fortæl os, hvorfor vi netop har brug for dig som
vores nye kollega. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Lars Christensen på telefon +45 3173 5129.
Der holdes løbende samtaler, til den rigtige kandidat er fundet – så skynd dig!
Vi glæder os til at høre fra dig.

PERFORMANCE IN ACTION

