VIL DU VÆRE EN DEL
AF VORES SUCCES ?

Ønsker du at udvikle dine kompetencer, få et større ansvarsområde og ikke mindst
være en del af vores Stanley Team, så har du muligheden nu!
Har du erfaring indenfor servicering og installering af komplette sikkerhedsløsninger,
ansøgning og fortæl os, hvorfor vi netop har brug for dig som vores nye kollega.

så send os en

Du:


Er elektriker



Har min. 2 års erfaring med sikringssystemer



Har gennemgået relevant uddannelse indenfor sikringsbranchen



Bredt kendskab til branchens sikkerhedsprodukter



Er dygtig, selvkørende og brænder for at yde kundeservice på et højt niveau

Vi tilbyder:


Personlig udvikling, ansvar og selvstændige opgaver som modsvare dine kvalifikationer



Gode arbejdsforhold og vilkår



Dygtige kollegaer



Personalekøb af Black&Decker, Stanley og Dewalt værktøj/maskiner



Sundhedsforsikring og pensionsordning



DEF Overenskomst samt lønpakke der modsvarer dine kvalifikationer

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 samt firmabil samt div. digitale udstyr.

STANLEY Security tilbyder en tilpasset alt-i-en løsning inden for adgangskontrol, tyverisikring, brandsikring og videoovervågning. Virksomheden
skræddersyer, installerer, overvåger og vedligeholder simple og komplicerede sikkerhedssystemer, fuldstændigt tilpasset kundens specifikke behov
og budget. STANLEY Security er en del af Stanley Black & Decker og en af de 500 største børsnoterede virksomheder i USA. Som den største og
mest betroede leverandør i Europa, kan vi garantere vores kunder en skræddersyet sikkerhedsløsning med løbende support.

Du kan sende din ansøgning til michael.thomsen@sbdinc.com
reference ”Sikringstekniker”.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Eventuelle spørgsmål
kan stilles til Michael Thomsen på telefon +45 4325 5513.
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