Larmtekniker/larminstallatör
Säkerhetsbolaget Svenska AB grundades år 2004 och levererar installationer, driftsättningar samt
dokumentation inom områdena inbrottslarm, brandlarm, CCTV och passagesystem.
Vi har även en elinstallationsfirma som systerbolag som vi har ett tätt samarbete med. Företagen
sysselsätter idag ca 15 personer på heltid och vårt kontor ligger i Täby, norr om Stockholm. Vår
målsättning är att alltid kunna erbjuda en helhetslösning till våra kunder samt leverera en
högklassig service och produkt. Som samarbetspartner strävar vi även efter att vara en aktör med
stort kundfokus och därmed vara lösningsorienterade och engagerade i alla våra projekt och
åtaganden. Som ett resultat av detta så har vi lyckats bygga långsiktiga relationer och samarbeten
med våra kunder vilket vi är väldigt stolta över.
Då efterfrågan hos våra kunder är stor så söker vi därför två personer med rätt inställning och ett
stort engagemang till vårt team.
Dina arbetsuppgifter
Utföra larm-och säkerhetshetsinstallationer i projekt samt service och felsökningar i nya och
befintliga anläggningar ute hos våra kunder inom områdena inbrottslarm, brandlarm, CCTV och
passagesystem. Företaget tillhandahåller en företagsbil för ändamålet och du utgår oftast hemifrån
och åker direkt ut till kunden/projektet.
Du är med och ansvarar för produktionen av ett projekt/servicejobb från start till mål vilket
ställer krav på stor noggrannhet, ansvarskänsla samt att vara lösningsorienterad. Du är företagets
ansikte utåt så vi lägger stor vikt vid social kompetens och hög kundfokus.
Tjänsten innebär självständigt arbete, frihet under ansvar samt mycket kundkontakt.
Administrativa arbetsuppgifter avseende uppföljning och rapportering av tid och projekt ingår
givetvis i dina dagliga sysslor.
Körkort är ett krav och vi tillhandahåller en bil i tjänsten.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som idag arbetar med larminstallationer eller har tidigare erfarenheter av detta.
Yrkesstolthet är en viktig del för dig och du har en god vilja att långsiktigt bygga relationer med
våra kunder och dina kollegor. Har du tidigare erfarenhet av att leda och ansvara för projekt ser
vi detta som en merit.
Som person ser vi även att du är engagerad, strukturerad, noggrann, flexibel, serviceinriktad och
en problemlösare som brinner för sitt arbete.
Då vi ofta arbetar på säkerhetsklassade objekt och anläggningar så krävs det att du är ostraffad
sedan tidigare och utdrag ur belastningsregistret kommer att göras årligen.

Ansökan
För mer information om tjänsten kontakta oss nedan.
Vi arbetar med löpande urval, varmt välkommen min din ansökan!
Andreas Wiberg
Andreas.Wiberg@sakerhetsbolaget.se
0735113488
Olle Kilberg
Olle.Kilberg@sakerhetsbolaget.se
0701917777

